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9º Ano de Escolaridade - 1ª e 2ª Fases de 2020 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência 

do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Físico-Química, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova de exame de Físico-Química tem por referência o Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Metas Curriculares de Físico-Química do Ensino Básico, as Aprendizagens Essenciais e as 

Orientações Curriculares de Físico-Química definidas para o 3º ciclo do Ensino Básico. 

De acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico, os domínios de competências para a 

literacia científica dos alunos a desenvolver ao longo do ciclo são o conhecimento, o raciocínio e 

a comunicação. No que respeita aos referidos domínios de competências, serão avaliadas 

competências passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, devidamente 

enquadradas nos quatro temas organizadores constantes do Currículo Nacional do Ensino Básico 

e das Orientações Curriculares da disciplina: Terra no Espaço, Terra em Transformação, 

Sustentabilidade na Terra e Viver Melhor na Terra. 

 

CARATERIZAÇÃO DA PROVA 

 

A prova é cotada em 100 pontos. 

A prova é constituída por uma parte escrita e uma parte prática, correspondendo uma cotação 

de 80 pontos para a parte escrita e 20 pontos para a parte prática. 

A prova está organizada por grupos de itens. Alguns dos itens/grupos de itens podem conter 

informações fornecidas por meio de diferentes suportes como, por exemplo, textos, figuras, 

tabelas e gráficos. Alguns dos itens /grupos de itens podem envolver a mobilização de 

competências diferenciadas. O exame não inclui formulário, nem Tabela Periódica. Os alunos 

respondem em folha de prova.  
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A distribuição da cotação pelos temas organizadores e os conteúdos neles constantes, passíveis 

de serem abordados na prova de exame, encontram-se no quadro seguinte: 

 

 

 
Tema 

Cotação (em pontos) 

Universo Sistema Solar / Planeta terra 10 a 15 

Terra em Transformação 10 a 15 

Sustentabilidade na Terra 30 a 40 

Viver Melhor na Terra 40 a 50 

 

As respostas devem ser completas e dadas de modo claro e com rigor científico. É necessário 

apresentar as expressões matemáticas que relacionam as grandezas e indicar as unidades de 

medida. Devem ser apresentados todos os cálculos efetuados e a utilização incorreta de 

unidades ou erros de cálculo serão penalizados. A utilização de resultados errados obtidos em 

respostas a questões anteriores não será penalizada. 

 

 

MATERIAL 

 

Os alunos podem utilizar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. Os alunos devem ser portadores de calculadora científica, não gráfica e de folhas 

de prova pautadas ou quadriculadas. Não é permitido o uso de formulários e tabelas, de lápis, 

borracha e corretor. 

 

 

DURAÇÂO 

 

A prova tem a duração de 90 minutos, sendo 45 minutos para a componente escrita e 45 

minutos para a componente prática, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de 

tempo. 


