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EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE QUÍMICA 

Prova Química-código 342 /2014 

Ensino Secundário 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de  

equivalência à frequência da disciplina de Química, ensino secundário a realizar em 

2014. 

 As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do 

programa da disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova. 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração; 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova de exame tem por referência o Programa de Química (homologado em 

22/11/2004) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita e numa prova prática de duração limitada. 

 

A) Conhecimentos e Capacidades 

Domínios conceptual e procedimental 
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B) Conteúdos 

A valorização relativa dos conteúdos apresenta-se nos Quadros 1 e 2. 

Quadro 1 – Valorização relativa dos conteúdos na componente escrita 

Temas Título Cotação em pontos 

Metais Metais e ligas metálicas 75 a 85 

Combustíveis Combustíveis, energia e 

ambiente 

85 a 95 

Plásticos Plásticos. Vidros e novos 

materiais 

25 a 35 

 

Quadro 2 – Valorização relativa dos conteúdos na componente prática 

Temas Título Cotação em pontos 

Metais Metais e ligas metálicas Execução 

prática 

140 

Relatório 60 

 

A componente escrita e a componente prática são cotadas, cada uma delas 

para 200 pontos 
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3. Caracterização da prova 

A prova é composta por uma componente prática e uma componente escrita e está 

organizado por grupos de itens. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo, textos, 

tabelas, gráficos, mapas, fotografias, esquemas. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programáticos da disciplina. 

Alguns dos itens e/ou dos grupos de itens podem envolver a mobilização de 

aprendizagens relativas a mais do que um dos temas e a mais do que uma das unidades 

do Programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos temas e 

das unidades no Programa da disciplina. 

A tipologia de itens, o número de itens da prova escrita bem como a cotação por item 

apresentam-se no Quadro 3 

 

Quadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia de itens Número deitens 

Cotação por item 

( em pontos ) 

Itens de seleção 

1 a 7 7 

1 a 3 8 

1 a 2 10 

Itens de construção 

1 a 3 7 

1 a 8 8 

1 a 3 10 

1 a 3 12 

1 a 3 15 
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Nos itens de construção, as respostas podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, 

a uma expressão, a uma frase ou a um número (itens de resposta curta), ou podem 

envolver a apresentação, por exemplo, de uma explicação, de uma relação, de uma 

previsão, de uma justificação e/ou de uma conclusão (itens de resposta restrita). 

4. Critérios 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 

comzero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de 

uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o 

item a que diz respeito. 

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 

considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

Até ao ano letivo 2013/2014, na classificação das provas, continuarão a ser 

consideradas corretas as grafias que seguirem o que se encontra previsto quer no 

Acordo de 1945, quer no Acordo de 1990 (atualmente em vigor), mesmo quando se 

utilizem as duas grafias numa mesma prova. 

 

A) Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, deve ser respeitado o número de opções pedidas. Se 

não for pedido um determinado número de opções, será atribuída a cotação total 

desde que o aluno indique todas as opções corretas. Será penalizada a escolha de 

opções incorretas. 

Nos itens relativos  à ordenação a cotação total do item só é atribuída às respostas em 

que a sequência esteja integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja: 

 apresentada uma sequência incorreta; 

 omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias.  

Os critérios de classificação das respostas nos itens de associação/correspondência e 

de verdadeiro/ falso 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 



 
 

 

Agrupamento de Escolas de S. João da Talha – Escola Sede: Escola Secundária de S. João da Talha 
Rua Deputado Pedro Botelho das Neves, nº 19, 2695-722 São João da Talha 

Telefone  nº 219947410 – Fax nº 219554306 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

S. JOÃO DA TALHA – 172080 
 

 
  
 

Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um 

elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

 

 

B) Itens de construção 

Nos itens em que é pedida uma justificação após uma resposta objetiva, só será 

atribuída cotação se a identificação estiver correta. 

Nos itens de resposta curta, sempre que seja solicitado um número definido de 

elementos e a resposta ultrapasse esse número, serão considerados apenas os 

primeiros elementos, de acordo com o número estabelecido. 

 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 de desempenho. 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de 

referência, tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem 

científica adequada. Caso as respostas contenham elementos contraditórios, são 

considerados para efeito de classificação apenas os tópicos que não apresentem esses 

elementos. 

Na correção da prova serão tidos em consideração os seguintes aspetos: rigor na 

utilização da linguagem científica, clareza, coerência e estruturação correta das 

respostas, domínio demonstrado de conceitos científicos e modelos teóricos, aplicação 

correta de conceitos científicos e modelos teóricos na interpretação e na análise de 

novas situações. 

C) Componente prática 

As classificações a atribuir à componente prática, têm em conta: 

 Estrutura correta da atividade experimental; 

 Utilização correta do material necessário; 

 Organização e apresentação de resultados;  

 Rigor científico, clareza e objetividade na elaboração do relatório 
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A Componente Escrita é classificada para 200 pontos e equivale a 70% da nota final 

A Componente Prática é classificada para 200 pontos e equivale a 30% da nota final 

Assim a classificação final do exame será: 

CF = (7Ce + 3Cp)/10 

em que: 

CF = classificação final do exame 

Ce= classificação da componente escrita; 

Cp = classificação da componente prática 

 

5. Material 

Material a utilizar na Componente Escrita 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta, assim como de uma calculadora gráfica. A lista das 

calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Material a utilizar na Componente Prática: 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta, assim como de uma calculadora gráfica. A lista das 

calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 
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6. Duração 

A componente escrita tem a duração de 90 minutos. 

 A componente prática tem duração de 90 minutos a que acresce a tolerância de 30 

minutos. 

 


