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INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 

 

 

 

1. Objeto de Avaliação 
A prova a que esta informação se refere incide nos conteúdos enunciados nos três domínios 

organizadores das Aprendizagens Essenciais da disciplina de Química, permitindo avaliar a 

aprendizagem numa prova escrita com componente prática, nomeadamente: 

Domínio 1 – Metais e ligas metálicas; 

Domínio 2 – Combustíveis, Energia e ambiente; 

Domínio 3 – Plásticos, Vidros e novos materiais. 

 

2. Caracterização da prova 
A prova é constituída por duas componentes obrigatórias: uma escrita e uma prática. A classificação 

final da prova é expressa pela média ponderada e arredondada às unidades das classificações obtidas 

nas duas componentes, sendo que a componente escrita vale 70 % e a componente prática 30 %. 

2.1. Prova escrita 

A prova escrita apresenta duas versões, versão 1 e versão 2. 

A prova contém uma Tabela com Constantes e um Formulário (em anexo a este documento). 

A prova está organizada por grupos de itens. 

Os grupos de itens e/ou alguns dos itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, 

por exemplo, textos, figuras, tabelas e gráficos. 

A prova escrita é cotada para 200 pontos, correspondendo a 70% da classificação final da prova. 

A estrutura da prova escrita sintetiza-se nos Quadros 1 e 2.  

  

                                

                              

                       Agrupamento De Escolas 

                               Dr.ª Laura Ayres 

QUÍMICA              PROVA 342 

12º Ano de Escolaridade 

Tipo de Prova - Escrita e Prática            2022 



Página 2 / 5 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios na prova 

Domínios Valorização 

(pontos) 

Domínio 1 - Metais e ligas metálicas 60 a 100 

Domínio 2 - Combustíveis, Energia e ambiente 60 a 80 

Domínio 3 - Plásticos, Vidros e novos materiais 20 a 40 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Nº de itens 
Cotação por item 

(pontos) 

Itens de seleção Escolha múltipla 8 a 12 8 

Itens de construção 

Resposta curta 1 a 4 8 

Resposta restrita 
2 a 4 12 

1 a 2 16 

Resposta restrita (cálculo) 2 a 4 12 

 

2.2. Componente prática da prova escrita 

A componente prática da prova escrita consiste na execução de uma atividade laboratorial prevista 

no programa da disciplina. 

Para a execução da atividade é fornecido o protocolo e o material necessário para a realização da 

mesma. 

No protocolo consta o material a utilizar na atividade, a descrição da execução da atividade e a tabela 

para a recolha de dados/registo de observações. 

A componente prática está organizada em duas partes, a 1.ª parte é constituída por um conjunto de 

itens relativos à execução e recolha de dados/registo de observações e a 2.ª parte por um conjunto 

de itens associados à interpretação dos dados/observações registados. 

A prova prática é cotada para 200 pontos, correspondendo a 30% da classificação final da prova. 

 

3. Critérios gerais de avaliação 
A classificação a atribuir a cada resposta da prova escrita e da componente prática resulta da 

aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item. 

A classificação a atribuir a cada resposta é obrigatoriamente: 

• um número inteiro; 

• um dos valores resultantes da aplicação dos critérios gerais e específicos de classificação, 

previstos na respetiva grelha de classificação. 
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As respostas que se revelem ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de um 

item, o mesmo pode ser classificado se, pela resposta apresentada, for possível identificá-lo 

inequivocamente. 

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), deve ser apenas 

considerada a resposta apresentada em primeiro lugar. 

Itens de seleção (escolha múltipla) 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentarem de forma inequívoca a única 

alternativa correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 

• uma alternativa incorreta; 

• mais do que uma alternativa. 

Itens de construção (resposta curta) 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. 

As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados para efeito de 

classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são 

apresentados na resposta. Porém, se os elementos referidos revelarem contradição entre si, a 

classificação a atribuir é de zero pontos. 

Itens de construção (resposta restrita) 

Os critérios específicos de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. É atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação. 

As respostas, desde que o seu conteúdo seja considerado cientificamente válido e adequado ao 

solicitado, podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios 

específicos de classificação, desde que a linguagem usada em alternativa seja adequada e rigorosa. 

Nestes casos, os elementos de resposta cientificamente válidos devem ser classificados seguindo os 

mesmos procedimentos. 

Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados para efeito de 

classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são 

apresentados na resposta. Porém, se os elementos referidos revelarem contradição entre si, a 

classificação a atribuir é de zero pontos. 

Itens de construção (resposta restrita com cálculo de uma (ou mais) grandeza(s)) 

Nos itens de resposta restrita de cálculo de uma (ou mais) grandeza(s) a classificação a atribuir 

decorre do enquadramento simultâneo em níveis de desempenho relacionados com a consecução 
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das etapas necessárias à resolução do item, de acordo com os critérios específicos de classificação, 

e em níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros cometidos. 

A 1.ª parte da componente prática, constituída por um conjunto de itens relativos à execução e 

recolha de dados/registo de observações, é avaliada através de uma grelha de observação. 

 

4. Material 

Caneta ou esferográfica de tinta preta ou azul e máquina de calcular gráfica (para a prova escrita e 

para a componente prática). 

 

5. Duração 

A prova escrita tem uma duração de 90 minutos. 

A componente prática tem a duração de 90 minutos a que acresce uma tolerância de 30 minutos. 
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ANEXO (Tabela de constantes e Formulário fornecidos na prova) 

 

 

 

 

 

 

 


