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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS  MAIO | 2021 

 PROVA 11 Escrita 
9 º Ano de Escolaridade 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino Básico  da 

disciplina de Ciências Físico-Químicas, a realizar em 2021, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação  

• Caracterização e estrutura da prova  

● Critérios gerais de classificação 

• Material autorizado 

• Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A Prova de Equivalência à Frequência de Ciências Físico-Químicas tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e das Aprendizagens Essenciais de Ciências Físico-Químicas do 3º ciclo do Ensino Básico. 

 

TIPOLOGIA DA PROVA 

A prova de Ciências Físico-Químicas é constituída por uma componente escrita, cuja realização implica um registo 

escrito ou um registo bidimensional ou tridimensional e a possível utilização de diferentes materiais. 

A classificação da disciplina corresponde à classificação da componente escrita, expressas na escala de 0 a 100. 

 

CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 

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

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

 

Unidades/Conteúdos Cotação (em percentagem) 

Tema A- Terra no Espaço 5 a 25 

Tema B – Terra em Transformação 5 a 25 

Tema C – Sustentabilidade na Terra 5 a 30 

Tema D – Viver melhor na Terra 5 a 50 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Prova teórica (cotação total 100 por cento) 

Tipologia de itens Nº de itens 
Cotação por item (em 

percentagem) 

Itens de resposta fechada 

- de escolha múltipla 

- associação 

- correspondência  

- ordenação 

- legendagem 

- preenchimento de espaços 

5-25 

 

2 a 10 

 

Itens de resposta aberta 

- curta 

- extensa 

- de cálculo de uma (ou mais) grandeza(s) 

- justificação de afirmações 

10-25 5 a 30 

 

 

ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 

Escala percentual de 0 a 100, sendo a classificação final da prova convertida na escala de níveis de 1 a 5, de acordo com 

a seguinte tabela: 

Quadro 3 – Escala percentual e de níveis 

Percentagem Nível 

0 a 19 1 

20 a 49 2 

50 a 69 3 

70 a 89 4 

90 a 100 5 

 

 

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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

● Escolha múltipla 

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 é considerada equivalente à 

indicação da letra correspondente. 
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● Resposta curta 

Nos itens de resposta curta, podem 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 específicos de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

Os itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho requerem a apresentação de um texto 

estruturado ou a demonstração de como se chega, por exemplo, a uma dada conclusão ou a um dado valor (o que 

poderá, ou não, incluir a realização de cálculos). 

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. Qualquer resposta que não atinja o nível 

1 de desempenho é classificada com zero pontos. 

A classificação das respostas aos itens que requerem a apresentação de um texto estruturado tem em consideração os 

elementos apresentados na resposta, a estruturação da resposta e a utilização de linguagem científica adequada. 

Um texto estruturado deve evidenciar uma ligação conceptualmente consistente entre os elementos apresentados, 

independentemente da sequência em que esses elementos surjam na resposta. 

Os elementos apresentados na resposta que evidenciem contradições não devem ser considerados para efeito de 

classificação. 

A utilização de linguagem científica adequada corresponde à utilização de terminologia correta relativa aos conceitos 

científicos mobilizados na resposta, tendo em consideração os documentos curriculares de referência. A utilização 

esporádica de abreviaturas, de siglas e de símbolos não claramente identificados corresponde a falhas na utilização da 

linguagem científica. 

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou as expressões constantes dos critérios específicos de 

classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu 

conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de 

referência. 
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A classificação das respostas aos itens que requerem uma demonstração tem em consideração os passos incluídos na 

resposta.  

Os passos incluídos na resposta que evidenciem contradições não devem ser considerados para efeito de classificação.  

Ainda que a resposta possa envolver a realização de cálculos, estando a classificação organizada por níveis de 

desempenho, não se consideram os erros de tipo 1 e de tipo 2 referidos nesta página. 

Na classificação das respostas a este tipo de itens, a utilização de abreviaturas, de siglas e de símbolos não constitui, 

em geral, fator de desvalorização. 

 

● Cálculo 

Os itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas requerem a realização de cálculos.  

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.  

As etapas que evidenciem contradições devem ser pontuadas com zero pontos. 

Na classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas, consideram-se dois tipos 

de erros: 

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de valores numéricos na resolução, 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.  

À soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas deve(m) ser subtraído(s): 

 • 1 ponto se forem cometidos apenas erros de tipo 1, qualquer que seja o seu número; 

 • 2 pontos se for cometido apenas um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de tipo 1 cometidos;  

 • 4 pontos se forem cometidos mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de tipo 1 

cometidos.  

Os erros cometidos só são contabilizados nas etapas que não sejam pontuadas com zero pontos. 
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O examinando deve respeitar sempre a instrução relativa à apresentação de todas as etapas de resolução, devendo 

explicitar todos os cálculos que tiver de efetuar, assim como apresentar todas as justificações e/ou conclusões 

eventualmente solicitadas. 

 

MATERIAL AUTORIZADO 

● MATERIAL NECESSÁRIO 

Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, material de desenho e de medida (lápis, borracha e régua 

graduada) e de máquina de calcular não programável e não alfanumérica. 

● MATERIAL PROIBIDO 

Tinta corretora, caneta vermelha ou qualquer espécie de tabela. 

 

DURAÇÃO DA PROVA  

● 90 minutos 

 


