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 FÍSICO-QUÍMICA - 9.º Ano 

Duração da Prova: 
60 minutos 

07 de maio de 2021 

 

ORGANIZADOR/ DOMÍNIO 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 
ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

Movimento na Terra 
 

Classificação dos Materiais 

Verificar, a Lei de Arquimedes, aplicando-a 
na interpretação de situações de flutuação 

ou de afundamento. 
 

Identificar os marcos históricos do modelo 
atómico, caracterizando o modelo atual.  
Relacionar a constituição de átomos e 
seus isótopos e de iões monoatómicos 
com simbologia própria e interpretar a 

carga dos iões. 
Prever a distribuição eletrónica de átomos 
e iões monoatómicos de elementos (Z ≤ 

20), identificando os eletrões de valência. 
 

Relacionar a distribuição eletrónica dos 
átomos dos elementos com a sua posição 

na TP.  
Localizar na TP os elementos dos grupos 
1, 2, 17 e 18 e explicar a semelhança das 
propriedades químicas das substâncias 

elementares do mesmo grupo.  
Distinguir metais de não metais com base 

na análise, de algumas propriedades 
físicas e químicas de diferentes 

substâncias elementares. 
Identificar, com base em pesquisa e numa 
perspetiva interdisciplinar, a proporção dos 

elementos químicos presentes no corpo 
humano, avaliando o papel de certos 

elementos para a vida, comunicando os 
resultados. 

 
Identificar os vários tipos de ligação 

química e relacioná-los com certas classes 
de materiais: substâncias moleculares e 
covalentes (diamante, grafite e grafeno), 

compostos iónicos e metais.  
Identificar hidrocarbonetos saturados e 

insaturados simples, atendendo ao número 
de átomos e ligações envolvidas.  
Avaliar, com base em pesquisa, a 

contribuição da Química na produção e 
aplicação de materiais inovadores para a 

melhoria da qualidade de vida, 
sustentabilidade económica e ambiental, 

recorrendo a debates. 

Domínio conhecimentos: 
 

Itens de resposta fechada: 

Escolha múltipla 

Verdadeiro/Falso 

Associação 

Completamento 

Curta 

 

Itens de resposta aberta: 

De texto 

De cálculo 

 

Domínio 
conhecimen
tos – 100p 

Todas as respostas dadas pelo aluno 

deverão estar legíveis e devidamente 

referenciadas, de forma que permitam a 

sua identificação inequívoca. Caso 

contrário, será atribuída a cotação de zero 

(0) pontos à(s) resposta(s) em causa. 

 

Se o aluno responder ao mesmo item 

mais do que uma vez, deverá ter 

eliminado, clara e inequivocamente, a(s) 

resposta(s) que considerou incorreta(s). 

No caso de tal não ter acontecido, será 

cotada a resposta que surge em primeiro 

lugar. 

 

Os cenários de metodologia de resposta 

apresentados para alguns itens abertos 

podem não esgotar todas as hipóteses de 

resposta. Deve ser atribuída cotação 

equivalente se, em alternativa, o aluno 

apresentar uma outra metodologia de 

resolução igualmente correta. 

 

Nos itens de escolha múltipla e 

verdadeiro/falso, se o aluno assinalar mais 

do que uma opção, deve ser atribuída a 

cotação de zero (0) pontos a esse item. 

 

Se a resolução de um item que envolve 

cálculos apresentar erro exclusivamente 

imputável à resolução numérica ocorrida 

num item anterior, ao item será atribuída a 

cotação total. 

 

Se, nos itens abertos em que é solicitado 
o cálculo de uma grandeza, o aluno 
apresentar apenas o resultado final, 

mesmo que correto, terá a cotação de 
zero (0) pontos. 

 

MATERIAL A UTILIZAR Folha de Prova Pautada; Máquina de calcular; Folha de rascunho; Caneta azul ou preta. 

OBSERVAÇÕES - 
 


