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Informação

Prova de Equivalência à Frequência de

QUÍMICA

Código 342

Cursos Científico-Humanísticos

12.º Ano de Escolaridade

Tipo de Prova
Teórica e Prática
Duração
180 + 30 minutos (tolerância)
Componente teórica......................................................................................................... 90 minutos
Componente prática.............................................................................. 90 + 30 minutos (tolerância)
Estrutura e caracterização da prova
A prova inicia-se pela componente teórica (CT) seguida da componente prática (CP).
A componente teórica realiza-se na sala indicada na pauta e a componente prática realiza-se no
laboratório de Química.
As duas componentes são separadas por um intervalo de 30 minutos.
Obrigatoriamente, os alunos devem realizar as duas componentes, sob pena de reprovação.
A prova inclui uma Tabela Periódica, uma tabela de constantes e um formulário iguais aos
apresentados em anexo.

Classificação Final da Prova (CF)
Cada uma das componentes (CT e CP) é cotada com 200 pontos. A classificação final (CF) será a
média ponderada das duas provas, calculada por:
CF = 0,7 × CT + 0,3 × CP

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa da Disciplina e as Aprendizagens Essenciais (AE), que
foram a base da planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem no ano letivo
2018/19 na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho (http://www.dge.mec.pt/química).
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Componente Teórica (CT)
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, gráficos,
fotografias e esquemas. A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios
e subdomínios do programa.
As respostas aos itens podem requerer a mobilização de conhecimentos e de capacidades
relativos a mais do que um dos domínios/subdomínios do programa. Neste sentido, a prova avalia
aprendizagens de forma integrada e articulada.
Os itens podem ser de diferentes tipologias.
Nos itens de seleção, apenas de escolha múltipla, o aluno deve selecionar a opção correta.
Nos itens de construção, as respostas podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma
expressão, a uma frase, a um número, a uma equação ou a uma fórmula (itens de resposta curta);
ou podem envolver a apresentação, por exemplo, de uma explicação, de uma previsão, de uma
justificação e/ou de uma conclusão (itens de resposta restrita); ou podem implicar a apresentação
de cálculos e de justificações e/ou de conclusões (itens de cálculo).
Nos quadros seguintes encontra-se a distribuição das cotações pelos domínios do programa e a
tipologia e cotação dos itens.

Domínio

Cotação
(pontos)

Subdomínio
Estrutura e propriedades dos metais

Metais e ligas
metálicas

80 a 100

Degradação dos metais
Metais, ambiente e vida

Combustíveis e
ambiente

Combustíveis fósseis: o carvão, o crude e o gás natural

Plásticos, vidros e
novos materiais

Os plásticos e os materiais poliméricos

60 a 80

De onde vem a energia dos combustíveis
20 a 30

Polímeros sintéticos e a indústria de polímeros

Tipologia dos itens

5 a 10

Cotação por item
(pontos)
5

10 a 15

5

6a8

10

1a3

15

0a1

20

Número de itens

ITENS DE SELEÇÃO

ITENS DE CONSTRUÇÃO

Componente prática (CP)
Realização de um dos trabalhos referidos nas Aprendizagens Essenciais, seguindo o protocolo
fornecido.
O protocolo inclui o(s) objetivo(s) do trabalho e o procedimento com indicações, muito gerais, para
a realização do trabalho e da sua comunicação escrita.
Durante a realização do trabalho o examinando será observado por um júri que efetua um registo
estruturado do seu desempenho.
Distribuição da cotação:
Competências avaliadas durante a execução …………………………………………. 60 a 80 pontos
Registos solicitados no protocolo …………………………………………………….. 120 a 140 pontos
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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, e é expressa por um número inteiro
previsto na grelha de classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), é considerada
apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
Nos itens de seleção, a cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de
forma inequívoca a única opção correta.
Nos itens de construção, os critérios de classificação são organizados por níveis de desempenho
e é atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação.
Nos itens de resposta curta, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item.
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1.
Caso as respostas a este tipo de itens contenham elementos contraditórios, são consideradas
para efeito de classificação apenas as etapas que não apresentem esses elementos.
Os critérios de classificação das respostas aos itens de cálculo apresentam-se organizados por
níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É
classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho
relacionado com a consecução das etapas.
Consideram-se os tipos de erros seguintes:
Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de dados, conversão incorreta de
unidades, desde que coerentes com a grandeza calculada, ou apresentação de unidades
incorretas no resultado final, também desde que coerentes com a grandeza calculada.
Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, ausência de conversão de unidades (qualquer que seja
o número de conversões não efetuadas, contabiliza-se apenas como um erro de tipo 2), ausência
de unidades no resultado final, apresentação de unidades incorretas no resultado final não
coerentes com a grandeza calculada e outros erros que não possam ser considerados de tipo 1.
Os níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros cometidos correspondem aos
descritores apresentados no quadro seguinte.
Níve
l
4

Descritores relacionados com o tipo de erros cometidos

Desvalorização
(pontos)

Ausência de erros.

0

3

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

1

2

Apenas um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

2

1

Mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

4

Se as respostas apresentarem apenas o resultado final, não incluindo os cálculos efetuados e as
justificações e/ou conclusões solicitadas, são classificadas com zero pontos.
Caso as respostas a este tipo de itens contenham elementos contraditórios, são consideradas
para efeito de classificação apenas as etapas que não apresentem esses elementos.
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Material a utilizar
 O examinando apenas poderá usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor.

 O examinando deve ser portador de: régua; lápis; borracha; calculadora científica ou
calculadora gráfica (de acordo com a lista aprovada para os exames nacionais de Física e
Química A). Se a calculadora for gráfica, será colocada em Modo Exame na presença do
professor coadjuvante, ou caso não seja possível, será limpa a memória.
 Bata de laboratório.

Formulário e tabela de constantes
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