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INFORMAÇÃO – PROVA DE EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

QUÍMICA – 12º ANO – Código 342 

(Despacho Normativo nº 3-A/2019) 

Ano letivo 2020/2021 

—————————————————————————————————————————– 

 
CONTEÚDOS 

Os que constam nos documentos de referência: 

- Metas curriculares de Química -12ºano (entrada em vigor a partir do ano letivo de 2017/18) 

- Programa de Química de 12ºano (homologado em 22/11/2004) 

 

COMPETÊNCIAS 

As competências a avaliar estão relacionadas com o conhecimento científico e, tal como o pro-

grama refere, exigem um desenvolvimento paralelo de competências transversais. 

Tais competências desenvolvem-se nas três Unidades Temáticas que configuram o programa e 

as metas curriculares: 

 

Unidade I – Metais e ligas metálicas 

Unidade II – Combustíveis, energia e ambiente 

Unidade III – Plásticos, vidros e novos materiais 

 

ESTRUTURA DA PROVA 

A prova de exame é constituída por uma componente teórica e uma componente prática. 

 

 

Componente Teórica (CT) 

A componente do exame abrange itens de tipologia diversificada, de acordo com as competên-

cias que se pretende avaliar. 

Nesta componente são incluídos: 

 

• Itens de seleção, por exemplo escolha múltipla ou verdadeiro/falso.  

• Itens de resposta aberta, como por exemplo resposta curta e resposta restrita.  
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Componente Prática (CP) 

 

Esta componente consiste na realização de uma das actividades obrigatórias do programa e a 

respectiva análise dos resultados experimentais. 

 

COTAÇÕES 

Cada componente (teórica e prática) é cotada para 200 pontos (20 valores), sendo a classifica-

ção final do exame a média ponderada das duas componentes, dada pela fórmula: CE = CT × 0,7 + 

CP × 0,3 

 

DURAÇÃO DA PROVA 

Cada componente da prova tem a duração de 90 minutos, sendo realizadas na sequência ime-

diata uma da outra. A componente prática tem uma tolerância de 30 minutos. 

 

MATERIAL AUTORIZADO 

O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta azul ou preta. O examinando deve ainda ser portador de máquina de calcular científica ou 

gráfica (Ofício circular S-DGE/2017/3040). 

A lista de calculadoras gráficas permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação. 

Não é permitido o uso de: lápis, lapiseira e corretor. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA COMPONENTE TEÓRICA 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos 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. 

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 for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

ITENS DE SELEÇÃO  

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.  
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Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é consi-

derada equivalente à indicação da letra correspondente.  

ITENS DE CONSTRUÇÃO  

Resposta curta  

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corre-

tas, 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 identifi-

cados são classificadas com zero pontos.  

Resposta restrita  

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma da-

da pontuação.  

Caso as respostas contenham elementos contraditórios, os tópicos que apresentem esses ele-

mentos não são considerados para efeito de classificação e as etapas que apresentem esses ele-

mentos são pontuadas com zero pontos, respetivamente. 

A classificação das respostas aos itens que envolvem a produção de um texto, cujos critérios se 

apresentam organizados por níveis de desempenho, resulta da pontuação do nível de desempenho 

em que as respostas forem enquadradas. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, 

deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tipos em consideração. Qualquer resposta 

que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos. 

A classificação das respostas aos itens que envolvem a produção de um texto tem em conside-

ração os tópicos integrados na resposta, a estruturação da resposta e a utilização de linguagem 

científica adequada.  

A não apresentação de um texto implica a classificação da resposta com zero pontos.  

Os tópicos de resposta apresentados nos critérios específicos de classificação constituem os 

elementos estruturantes da resposta. O conjunto desses tópicos não constitui, assim, um cenário 

de resposta. 

Uma resposta estruturada apresenta uma ligação conceptualmente consistente entre os tópicos 

integrados na resposta o que não implica, necessariamente, uma sequência única na sua apresen-

tação. 

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 
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claramente identificados corresponde a falhas na utilização da linguagem científica, constituindo 

fator de desvalorização.  

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou 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 en-

quadrado pelos documentos curriculares de referência.  

A classificação das respostas aos itens que envolvem a realização de cálculos, cujos critérios se 

apresentam organizados por etapas, resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apre-

sentadas, à qual podem ser subtraídos pontos em função dos erros cometidos. 

Na classificação das respostas aos itens que envolvem a realização de cálculos, consideram-se 

dois tipos de erros:  

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de valores numéricos na reso-

lução, conversão incorreta de unidades, desde que coerentes com a grandeza calculada, ou apre-

sentação 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), au-

sência 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 pon-

tos.  

No quadro seguinte, apresentam-se os critérios de classificação a aplicar, em situações especí-

ficas, às respostas aos itens de resposta restrita que envolvam a realização de cálculos.  
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Situação Classificação 

1. Apresentação apenas do resultado final, não inclu-

indo os cálculos efetuados nem as justificações ou 

conclusões solicitadas. 

A resposta é classificada com zero pontos. 

2.  Utilização de processos de resolução não previs-

tos nos critérios específicos de classificação. 

É aceite qualquer processo de resolução cientifica-

mente correto, desde que respeite as instruções 

dadas. Os critérios específicos serão adaptados, em 

cada caso, ao processo de resolução apresentado. 

3.  Utilização de processos de resolução que não 

respeitem as instruções dadas. 

Se a instrução dada se referir apenas a uma etapa 

de resolução, essa etapa é pontuada com zero pon-

tos. Se a instrução se referir ao processo global de 

resolução do item, a resposta é classificada com 

zero pontos. 

4.  Utilização de valores numéricos de outras gran-

dezas que não apenas as referidas na prova (no 

enunciado dos itens, na tabela de constantes e na 

tabela periódica). 

As etapas em que os valores dessas grandezas 

forem utilizados são pontuadas com zero pontos. 

5.  Utilização de valores numéricos diferentes dos 

fornecidos no enunciado dos itens. 

As etapas em que esses valores forem utilizados são 

pontuadas com zero pontos, salvo se esses valores 

resultarem de erros de transcrição identificáveis, 

caso em que serão considerados erros de tipo 1. 

6.  Utilização de expressões ou de equações erra-

das. 

As etapas em que essas expressões ou essas equa-

ções forem utilizadas são pontuadas com zero pon-

tos. 

7.  Obtenção ou utilização de valores numéricos que 

careçam de significado físico.  

As etapas em que esses valores forem obtidos ou 

utilizados são pontuadas com zero pontos.  

8.  Não apresentação dos cálculos correspondentes 

a uma ou mais etapas de resolução. 

As etapas nas quais os cálculos não sejam apresen-

tados são pontuadas com zero pontos. As etapas 

subsequentes que delas dependam são pontuadas 

de acordo com os critérios de classificação, desde 

que sejam apresentados, pelo menos, os valores 

das grandezas a obter naquelas etapas. 

9. Omissão de uma ou mais etapas de resolução. Essas etapas e as etapas subsequentes que delas 

dependam são pontuadas com zero pontos. 

10.  Resolução com erros (de tipo 1 ou de tipo 2) de 

uma ou mais etapas necessárias à resolução das 

etapas subsequentes. 

Essas etapas e as etapas subsequentes são pontu-

adas de acordo com os critérios de classificação. 

11.  Não explicitação dos valores numéricos a calcu-

lar em etapas de resolução intermédias. 

A não explicitação desses valores não implica, por si 

só, qualquer desvalorização, desde que seja dada 

continuidade ao processo de resolução 

12.  Ausência de unidades ou apresentação de uni-

dades incorretas nos resultados obtidos em etapas 

de resolução intermédias. 

Estas situações não implicam, por si só, qualquer 

desvalorização. 

13.  Apresentação de uma unidade correta no resul-

tado final diferente daquela que é considerada nos 

critérios específicos de classificação 

Esta situação não implica, por si só, qualquer desva-

lorização, exceto se houver uma instrução explícita 

relativa à unidade a utilizar, caso em que será consi-
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derado um erro de tipo 2. 

14.  Apresentação de cálculos desnecessários que 

evidenciam a não identificação da grandeza cujo 

cálculo foi solicitado. 

A última etapa prevista nos critérios específicos de 

classificação é pontuada com zero pontos. 

15.  Apresentação de valores calculados com arre-

dondamentos incorretos ou com um número incor-

reto de algarismos significativos. 

A apresentação desses valores não implica, por si 

só, qualquer desvalorização. Constituem exceção 

situações decorrentes da resolução de itens de natu-

reza experimental e situações em que haja uma 

instrução explícita relativa a arredondamentos ou a 

algarismos significativos. 

 Quadro 1 

 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA COMPONENTE PRÁTICA 

• Nos itens de resposta curta, é apresentada, nos critérios específicos, a cotação a atribuir 

a cada etapa. 

• Se a resolução de um item que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente impu-

tável à resolução numérica ocorrida no item anterior, será atribuída a cotação total. 

• Em situações específicas, às respostas aos itens que envolvam cálculos aplicam-se os 

critérios de classificação apresentados no quadro 1 (adotados para a prova teórica). 

• Durante a execução da parte experimental o aluno será avaliado pelo júri com base nos 

itens de uma grelha de observação. 

 
INDICAÇÕES ESPECÍFICAS 

A Prova inclui um formulário. 

 


