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FÍSICO-QUÍMICA – 8.º Ano de Escolaridade 
Duração: 60 minutos 

10 de fevereiro de 2022 
 

Organizador/ Domínio 
Conhecimentos, Capacidades e 

Atitudes 
Estrutura Cotação 

Critérios Gerais de Correção/ 
Classificação 

Som e Luz 

Atributos do Som e sua Deteção pelo Ser 
Humano e Fenómenos Acústicos 
Relacionar, a partir de atividades experimentais, 
a intensidade, a altura e o timbre de um som 
com as características da onda, e identificar sons 
puros. 
Interpretar audiogramas, identificando o nível de 
intensidade sonora e os limiares de audição e de 
dor. 
Relacionar a reflexão e a absorção do som com o 
eco e a reverberação, interpretando o uso de 
certos materiais nas salas de espetáculo, a 
ecolocalização nos animais, o funcionamento do 
sonar e das ecografias. 
Conhecer o espectro sonoro e, com base em 
pesquisa, comunicar aplicações dos ultrassons. 
Identificar fontes de poluição sonora, em 
ambientes diversos, recorrendo ao uso de 
sonómetros, e, com base em pesquisa, avaliar 
criticamente as consequências da poluição 
sonora no ser humano, propondo medidas de 
prevenção e de proteção. 
 
Ondas de luz e sua propagação 
Distinguir corpos luminosos de iluminados, 
concretizando com exemplos da astronomia e do 
dia a dia. 
Reconhecer que a luz transporta energia e é uma 
onda (eletromagnética) que não necessita de um 
meio material para se propagar, concluindo, 
experimentalmente, que se propaga em linha 
reta. 
Ordenar as principais regiões do espetro 
eletromagnético, tendo em consideração a 
frequência, e identificar algumas aplicações das 
radiações dessas regiões. 
 
Fenómenos Óticos 
Concluir, através de atividades experimentais, 
que a luz pode sofrer reflexão (especular e 
difusa), refração e absorção, verificando as leis 
da reflexão e comunicando as conclusões. 
Representar, geometricamente, a reflexão e a 
refração da luz e interpretar representações 
desses fenómenos. 
Concluir, através de atividades experimentais, 
sobre as características das imagens em espelhos 
planos, côncavos e convexos e com lentes 
convergentes e divergentes, analisando os 
procedimentos e comunicando as conclusões. 
Explicar algumas das aplicações dos fenómenos 
óticos, nomeadamente objetos e instrumentos 
que incluam espelhos e lentes. 

Domínio conhecimento / 
cognitivo: 

 
Itens de resposta fechada: 

Escolha múltipla 
Verdadeiro/Falso 

Associação 
Completamento 

Curta 
 

Itens de resposta aberta: 
De texto 

 
 
 
 
 

 

Domínio 

conhecime

nto / 

cognitivo – 

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 Autorizado Folha de prova; Folha de rascunho; Caneta de tinta indelével preta ou azul; calculadora. 

Observações - 

 


