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Prova de Equivalência à Frequência 
2019/2020 

Química – Código 342 
Ensino Secundário 

 

 

1.Introdução 

Visando o cumprimento do artigo 23.º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março, o presente documento visa divulgar as características 

da Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário da disciplina de Química, no âmbito do regime de avaliação das aprendizagens dos 

alunos dos ensinos básico e secundário, estabelecido no Decreto-Lei n.º 139/2012, alterado pelos Decretos-Leis n.º 91/2013, de 10 de julho, 

176/2014, de 12 de dezembro, e 17/2016, de 4 de abril, e demais legislação regulamentar. Assumindo-se como um instrumento de referência para 

informação aos alunos e encarregados de educação sobre provas. 

    As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida, do Programa e das Metas Curriculares da 

disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova: Objeto de Avaliação; Características e Estrutura; Critérios de 

Classificação; Material; e Duração. 

Importa ainda referir que, na Prova desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento 

evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa e pelas Metas Curriculares da disciplina, em adequação ao nível de ensino a 

que a Prova diz respeito. 

 

2. Objeto de Avaliação 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens e capacidades relacionadas com os conteúdos enunciados no programa de Química em vigor. 

 A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no programa, mas não expressas nesta informação. As aprendizagens 

e capacidades a avaliar decorrem da operacionalização dos conteúdos conceptuais e procedimentais enunciados nos diferentes temas/unidades do 

programa e são desenvolvidas nos domínios do «saber» e do «saber fazer». 

Segue-se a apresentação dos temas e dos conteúdos a avaliar. 

Temas/Unidades Conteúdos 

Metais e Ligas metálicas 
Metais e Ligas Metálicas. 
Degradação dos Metais. 
Metais, Ambiente e Vida. 

Combustíveis, energia e ambiente 
Combustíveis fósseis: o carvão, o crude e o gás natural. 
De onde vem a energia dos combustíveis. 

Plásticos, Vidros e Novos Materiais 
Os plásticos e os materiais poliméricos. 
Polímeros sintéticos e a indústria dos polímeros. 
Novos materiais. 

 

3. Caraterísticas e Estrutura 

A Prova de Equivalência à Frequência é constituída por uma prova escrita e uma prova prática.  

 

A prova escrita está organizada por grupos de itens.  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de dados, gráficos, fotografias e esquemas. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do programa ou à sequência dos seus conteúdos. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das subunidades do programa. 

A prova escrita é cotada para 200 pontos. 

A prova escrita inclui tabela de constantes, formulário e Tabela Periódica. 

A prova escrita inclui itens de seleção e itens de construção. Assim, cada grupo poderá ser constituído por: 

• Itens de seleção: 

o escolha múltipla;  

o associação; 

o verdadeiro/ falso. 

• Itens de construção: 

o resposta curta; 

o resposta restrita. 

 A prova prática consiste na realização de uma atividade prática proposta, bem como em questões pré e pós-laboratoriais de diversas atividades 

práticas. 

A prova prática é cotada para 200 pontos. 

 

A prova escrita tem um peso de 70 % e a prova prática de 30 %. 
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4. Critérios Gerais de Classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item e é 
expressa por um número inteiro. 

A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens de escolha múltipla, de 
associação e de verdadeiro/falso. 

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 associação e de verdadeiro/ falso, a classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. As respostas em que todas as 
afirmações sejam identificadas como 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 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. 
 

5. Material 

• Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

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

• O examinando deve ser portador de uma máquina de calcular científica ou gráfica. 

• Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis, nem de corretor. 

• Para a prova prática, é imprescindível a utilização de bata. O material de laboratório necessário é cedido pelo estabelecimento de ensino. 

6. Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos.  

A prova prática tem duração de 90 minutos, a que se acresce a tolerância de 30 minutos. 

 


