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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO 

 
 

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE QUÍMICA 

Código 342 
 
Ensino Secundário                                 Ano Letivo 2016/2017 
 

Duração da Prova: Escrita - 90 minutos                                                                 1ª / 2ª Fase 
                                 Prática – 90 minutos + 30 minutos (tolerância) 

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

frequência da disciplina de Química. 

 A prova a que esta informação se refere incide em conhecimentos e competências 

enunciados no Programa de Química em vigor, lecionados no ano letivo de 2016/2017, e nas metas 

curriculares definidas para a disciplina. 

 As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do Programa da 

disciplina e das referidas metas curriculares. 
 

1. Objeto de avaliação 
 As competências a avaliar, que decorrem dos objetivos gerais enunciados no Programa, são 

as seguintes: 

- Conhecimento/compreensão de conceitos de Química, incluídos no Programa e nas metas 

curriculares da disciplina; 

- Compreensão das relações existentes entre aqueles conceitos e que permitiram estabelecer 

princípios, leis e teorias; 

- Aplicação dos conceitos, e das relações entre eles, a situações e a contextos diversificados; 

- Seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação apresentada sob a forma de 

textos, gráficos, tabelas, etc., sobre situações concretas, de natureza diversa;  

- Produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e contextos diversificados;  

- Comunicação de ideias por escrito. 

 A prova permite avaliar o desempenho destas competências gerais e das competências 

específicas da disciplina. Essas competências específicas são as que decorrem da operacionalização 

dos objetivos de aprendizagem, que são enunciados nas várias subunidades do Programa e metas 

curriculares, para cada um dos tópicos a abordar. 

 Relativamente à prova prática, as competências a avaliar referem-se concretamente à 

capacidade de seleção e manipulação de equipamentos com correção e segurança, recolha, registo 

e organização de dados experimentais e elaboração de conclusões, bem como a análise crítica e 

fundamentada dos resultados obtidos. As competências referidas são as que decorrem das 

atividades laboratoriais relativas às unidades 1 e 2 propostas no Programa da disciplina, 

nomeadamente: 

 AL 1.2. Um ciclo do cobre 
 AL 1.5. A cor e a composição quantitativa de soluções com iões metálicos 
 AL 1.6. Funcionamento de um sistema tampão 
 AL 2.1. Destilação fracionada de uma mistura de três componentes 
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2. Características e estrutura 
 
2.1. COMPONENTE ESCRITA 

 A prova escrita está organizada por grupos de itens. 

 Os grupos de itens e/ou alguns dos itens podem ter como suporte um ou mais documentos, 

como, por exemplo, textos, figuras, tabelas e gráficos. 

 A prova inclui um formulário, uma tabela de constantes e uma tabela periódica (anexos a 

este documento). 

 A estrutura da prova escrita e a valorização das unidades temáticas sintetiza-se no Quadro 1. 
 

Unidade Conteúdos Cotação 
(em pontos) 

1 Metais e Ligas Metálicas: 
 1. Estrutura e propriedades dos metais 

1.1. Um outro olhar sobre a Tabela Periódica dos Elementos 
1.2. Ligação química nos metais e noutros sólidos 
 

2. Degradação dos metais 
2.1. Corrosão: uma oxidação indesejável 
2.2. Pilhas e baterias: uma oxidação útil 
 

3. Metais, ambiente e vida 
3.1. Metais, complexos e cor 
3.2. Os metais no organismo 
3.3. Os metais como catalisadores 
 

 

 

 

 

140 a 170 

2 Combustíveis, Energia e Ambiente: 
 

1. Combustíveis fósseis: o carvão, o crude e o gás natural 
1.1. Do crude ao GPL e os fuéis: destilação fracionada e cracking do 
petróleo. 

 

 

30 a 60 

Quadro 1: Estrutura da prova escrita e valorização das Unidades Temáticas 

 

2.2. COMPONENTE PRÁTICA 

 A prova prática consiste na realização de um trabalho experimental, a partir de um 

protocolo e elaboração do respetivo relatório escrito de uma das atividades laboratoriais referidas 

anteriormente (ver ponto 1).  

 

3. Cotações 
 
3.1. COMPONENTE ESCRITA 

A componente escrita apresenta itens organizados por grupos. Os itens podem ter como 

suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, gráficos, mapas, 

fotografias e esquemas. Os itens podem ser, ainda, de seleção (por exemplo, de escolha múltipla, 

de associação/ correspondência, de ordenação ou verdadeiro/falso) e itens de construção (de 

resposta curta e de resposta restrita) de acordo com as competências a avaliar. 



3 
 

 

Alguns dos itens ou grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens 

relativas a mais do que um dos temas/unidades do Programa. 

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

temas/unidades no Programa. 

 
3.2. COMPONENTE PRÁTICA 

 O quadro seguinte apresenta a tipologia de itens a incluir na componente prática, bem como 

a cotação a atribuir. 

 Cotação 
(em pontos) 

Execução trabalho laboratorial Grelha de observação 60 

 

Relatório 

Fundamentação teórica 

Registo Resultados 

Tratamento de dados 

Discussão dos resultados 

Conclusões 

30 

20 

30 

30 

30 

Quadro 2: Valorização da prova prática 
 
 

4. Critérios gerais de classificação 

4.1. COMPONENTE ESCRITA 

 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. 

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

 

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. 

 

Itens de construção 

 Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente 

corretas. 

 Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

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

níveis de desempenho (por exemplo, em itens que envolvam a produção de um texto) ou por 

etapas (por exemplo, em itens que envolvam a realização de cálculos). A cada nível de desempenho 

e a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

 A classificação das respostas aos itens que envolvam a produção de um texto tem em conta, 

além dos tópicos de referência apresentados, a organização dos conteúdos e a utilização de 

linguagem científica adequada. 
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 A classificação das respostas aos itens que envolvam a realização de cálculos resulta da soma 

das pontuações atribuídas às etapas apresentadas, à qual podem ser subtraídos pontos em função 

dos erros cometidos (erros de cálculo numérico ou analítico, ausência de unidades ou apresentação 

de unidades incorretas no resultado final, ausência de conversão ou conversão incorreta de 

unidades, transcrição incorreta de dados, entre outros). 

 

4.2. COMPONENTE PRÁTICA 

 Na avaliação da execução do protocolo da atividade laboratorial os critérios de classificação 

estão organizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas.  

 O enquadramento num determinado nível de desempenho contempla aspetos relativos ao 

cumprimento do procedimento experimental, à correta utilização e manuseamento do material de 

laboratório, respeitando sempre os cuidados de segurança, sendo a valorização feita de acordo com 

os descritores apresentados no quadro 3. 

 Nos itens de construção aplicam-se os critérios indicados para a Prova escrita. 

 

Nível 3 Cumpre o procedimento experimental. 
Utiliza e manuseia corretamente materiais, reagentes e equipamentos de laboratório.  
Respeita os cuidados de segurança associados à atividade laboratorial que realiza. 

Nível 2 Cumpre o procedimento experimental. 
Utiliza e manuseia materiais, reagentes e equipamentos de laboratório com algumas falhas. 
Respeita os cuidados de segurança associados à atividade laboratorial que realiza. 

Nível 1 Cumpre parcialmente o procedimento experimental sem falhas na utilização e 
manuseamento dos materiais, reagentes e equipamentos de laboratório. 
Respeita os cuidados de segurança associados à atividade laboratorial que realiza. 

Quadro 3 – Níveis de desempenho da atividade laboratorial 

 

5. Material autorizado  

 O examinando apenas pode usar, na prova escrita e na prova prática, como material de 

escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

 O examinando deve ser portador de uma régua graduada e de uma calculadora científica não 

alfanumérica e não programável.  

 Não é permitido o uso de corretor. 
 

6. Duração da prova 

 A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 A prova prática tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 

 

 

 

7. Anexos 
Tabela de constantes, Formulário e Tabela Periódica. 
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TABELA DE CONSTANTES 

 

FORMULÁRIO 
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