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Informação – Prova de Equivalência à Frequência 

 
Disciplina: Ciências Experimentais e Laboratoriais (Escrita)                        maio 2022 
 
Prova / 2022 (1ª e 2ª Fase) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 7 – A /2022, de 24 de março e Portaria n.º 181/2019 de 11 de 
junho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo da 

disciplina de Ciências Experimentais e Laboratoriais (Prova Escrita), a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor- " Ciências Experimentais e Laboratoriais - 

Organização Curricular em semestres" e " Ciências Experimentais e Laboratoriais - Aprendizagens essenciais” 

e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada 

por um conjunto de capacidades nomeadamente: 

 

- Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e teorias; 

- Análise e discussão de evidências e de situações problemáticas; 

- Interpretação e compreensão de leis e de modelos científicos; 

- Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

- Realização de cálculos simples e conversões de unidades; 

- Interpretação de dados; 

- Formulação de problemas e/ou de hipóteses; 

- Previsão e avaliação de resultados de investigações. 

- Interpretação de fontes de informação diversas; 

- Exposição de ideias, defesa e argumentação; 

- Estruturação lógica de textos. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 
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Os temas e subtemas que podem constituir o objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 

seguinte. 

Quadro 1 – Tipologia dos Temas/AE  

Tema AE 
Cotação  

(em pontos) 

O CORPO 

HUMANO E A 

QUÍMICA 

▪ Relacionar os elementos químicos mais abundantes no corpo 
humano com as funções desempenhadas. 

▪ Relacionar a distribuição eletrónica dos átomos dos 
elementos com a sua posição na TP. 

▪ Localizar na TP os elementos dos grupos 1, 2, 17 e 18 e 
explicar a semelhança das propriedades químicas das 
substâncias elementares do mesmo grupo. 

▪ Distinguir metais de não metais com base na análise, 
realizada em atividade laboratorial, de algumas propriedades 
físicas e químicas de diferentes substâncias elementares.  

▪ Identificar, com base em pesquisa e numa perspetiva 
interdisciplinar, a proporção dos elementos químicos 
presentes no corpo humano, avaliando o papel de certos 
elementos para a vida, comunicando os resultados. 

40 a 60 

 

A QUÍMICA DOS 

NUTRIENTES 

▪ Distinguir alimento de nutriente e nutriente orgânico de 
inorgânico, indicando as suas funções no organismo e 
identificando alguns nutrientes em alimentos. 

▪ Relacionar a insuficiência de elementos traço (ferro, flúor, 
iodo) com os seus efeitos no organismo. 

▪ Explicar o modo como alguns distúrbios alimentares 
(anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar) 
podem afetar o organismo humano. 

▪ Relacionar a alimentação saudável com a prevenção de 
doenças da contemporaneidade, reconhecendo a 
importância da dieta mediterrânica na promoção da saúde. 

▪ Distinguir saúde de qualidade de vida, segundo a Organização 
Mundial de Saúde. 

▪ Identificar os vários tipos de ligação química e relacioná-los 
com certas classes de materiais: substâncias moleculares e 
covalentes (diamante, grafite e grafeno), compostos iónicos 
e metais.  

▪ Identificar hidrocarbonetos saturados e insaturados simples, 
atendendo ao número de átomos e ligações envolvidas.  

▪ Avaliar, com base em pesquisa, a contribuição da Química na 
produção e aplicação de materiais inovadores para a 
melhoria da qualidade de vida, sustentabilidade económica e 
ambiental, recorrendo a debates. 

40 a 60 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA (CONTINUAÇÃO) 
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A prova é cotada para 100 pontos e é realizada no próprio enunciado. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes temas da disciplina e está organizada por 

grupos de itens.  

Cada grupo da prova pode incluir itens de diferentes tipos.  

Na prova é facultada a cotação atribuída a cada item. 

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

mapas, fotografias e esquemas. Os suportes textuais apresentam extensão variável, consistindo em 

pequenos excertos ou em documentos mais longos.  

Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um 

dos temas.  

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação por item 

(em pontos) 

ITENS DE 

SELEÇÃO 

▪ Escolha múltipla 

▪ Verdadeiro/falso 

▪ Associação/correspondência 

▪ Ordenação/sequência 

10 a 18 2 a 8 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

▪ Resposta curta 
2 a 4 2 a 8 

▪ Resposta restrita 

 

 

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 previsto na grelha de classificação. 

As respostas 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 uma resposta, esta pode ser classificada 

se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno 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), será considerada apenas a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO (CONTINUAÇÃO) 

 

ITENS DE SELEÇÃO 
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Escolha múltipla 

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

correta. 

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

— uma opção incorreta; 

— mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Verdadeiro / Falso 

Para cada seleção incorreta é atribuída a classificação de zero. 

 

Associação / Correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer associação 

/ correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro 

conjunto. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

 

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; 

— seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, 

uma única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem 

dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em 

consideração. 

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou 

se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é 

atribuída a classificação de zero pontos. 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e / ou as 

expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO (CONTINUAÇÃO) 

 

Resposta curta 

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

com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 
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Resposta restrita 

Os critérios de classificação dos 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. 

 

DURAÇÃO 

 

A prova (Escrita) tem uma duração de quarenta e cinco minutos (45’). 

 

MATERIAL AUTORIZADO 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso da Tabela Periódica. 

Não é permitido o uso de corretor.  
 

PONDERAÇÃO: 50%  

Aprovado em reunião de Conselho 

Pedagógico de ___/____/______ 

O diretor: 

__________________________ 


