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9º Ano de escolaridade (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho) 

 
O presente documento divulga informação relativamente à prova de equivalência à 
frequência da disciplina de Físico-Química, a realizar em 2017, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios gerais de avaliação 
• Material 
• Duração 

 
Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o programa de Físico-Química e permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 
 
Caracterização da prova 

A prova está organizada por 4 grupos (áreas temáticas). A prova é composta por 30 a 
40 itens. Alguns itens têm informação fornecida por meio de diferentes suportes 
(figuras, tabelas, textos, gráficos, etc.). Os itens poderão ser dos seguintes tipos: - 
Itens de resposta fechada, que podem ser de resposta curta, completamento, 
verdadeiro/falso, associação, escolha múltipla e ordenação; - Itens de resposta 
aberta. 

Os dados imprescindíveis à resolução dos itens são indicados no enunciado, nos 
gráficos, nas figuras ou nas tabelas que lhe são anexadas. Os examinandos respondem 
a todos os itens na folha fornecida para o efeito, qualquer resposta dada no 
enunciado não será alvo de correção. 
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.  
 

 
Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

 
Domínios Conteúdos Cotação 
Terra no Espaço Astros do Sistema Solar  

Planeta Terra. 
5 

Terra em Transformação Fontes e formas de energia  

Transferências de energia  

Segurança no laboratório  

Propriedades físicas e químicas das 
substâncias  

A água e as transformações físicas  

Substâncias e misturas  

Separação dos componentes de uma 
misturas  

15 

Sustentabilidade na Terra Símbolos e fórmulas químicas  

Tipos de reações químicas  

Lei de Lavoisier  

Velocidade das reações químicas 

Som 

Características do som 

Luz 

Fenónemos óticos 

20 

Viver Melhor Na Terra Segurança e prevenção 

Movimento e forças  

Circuitos elétricos  

Resistência elétrica  

Potência elétrica e energia  

Rendimento  

Estrutura atómica  

Propriedades dos materiais e Tabela 
Periódica 

Ligação química  

60 
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Critérios gerais de classificação 
 
- As cotações parcelares só deverão ser tomadas em consideração quando a 

resolução não estiver totalmente correcta. 

- A ausência de unidades, ou a sua indicação incorrecta, terá a penalização de 10% 
do valor da cotação da pergunta. 

- A penalização por erros de cálculo está indicada nas cotações parcelares. 

- Nas perguntas de escolha múltipla, se o aluno seleccionar mais do que uma 
alternativa, será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos. 

- Se a resolução de uma alínea apresenta erro exclusivamente imputável à resolução 
de uma alínea anterior, deverá atribuir-se, à alínea em questão, a cotação 
integral. 

 
Material 
 

• Material de escrita (esferográfica azul ou preta de tinta indelével); 
• Calculadora; 
• Não é permitido a utilização de corretor nem da tabela periódica. 

 
Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 


