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AVALIAÇÃO DO REGIME NÃO PRESENCIAL E AVALIAÇÃO DE RECURSO 

CURSO CIENTÍFICO - HUMANÍSTICOS DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

ENSINO RECORRENTE DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Portaria nº 242/2012 de 10 de agosto 

Física e Química A               Ano lectivo 2021/2022                                               Módulo: 6 

 

INFORMAÇÃO- PROVA 

O presente documento visa divulgar as características da prova de avaliação de regime 

não presencial e de recurso a nível de escola, da disciplina e módulos acima 

identificados, a realizar ao abrigo da Portaria nº 242/2012 de 10 de agosto.  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objeto de avaliação;  

• Caracterização da prova;  

• Material;  

• Duração;  

• Critérios gerais de classificação. 

 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e 

as Aprendizagens Essenciais de Física e Química A para os 10.º e 11.º anos e permite 

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

a Organização Modular do Programa e Metas Curriculares de Física e Química A, 

nomeadamente:  

• Conhecimento e compreensão de conceitos, leis e teorias que descrevem, 

explicam e preveem fenómenos e fundamentam a aplicação daqueles conceitos 

em situações e contextos diversificados;  

• Produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em 

contextos diversificados;  

• Seleção, análise, interpretação e avaliação críticas de informação relativa a 

situações concretas de natureza diversa;  

Na prova, são avaliadas aprendizagens relativas a todos os domínios das Aprendizagens 

Essenciais. A dimensão prático-experimental é objeto de avaliação e pode, também, ser 

mobilizada transversalmente na prova. 

 

Caracterização da prova  

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, 

resposta restrita).  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, 

gráficos, esquemas e figuras.  

Os conteúdos da componente de Física e os conteúdos da componente de Química têm 

uma ponderação semelhante na cotação da prova.  

A cotação atribuída a cada uma destas componentes distribui-se equilibradamente pelos 

dois anos de escolaridade a que as Aprendizagens Essenciais se referem.  

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens 

relativas a mais do que um dos domínios das Aprendizagens Essenciais.  

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Programas/Recorrente/organizacao_modular_fqa_ens_recorrente.pdf
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A prova é cotada para 200 pontos. 

A prova inclui:  

• uma tabela de constantes (Anexo 1);  

• um formulário (Anexo 2); 

• uma tabela periódica (Anexo 3); 

A prova é cotada para 200 pontos.  

A distribuição da cotação pelos domínios/subdomínios do programa apresenta-se no 

Quadro 1.  

 

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Componente Domínio Subdomínio Cotação  

(em pontos) 

QUÍMICA 
Reações em sistemas 

aquosos 

Reações de ácido-base(1) 40 a 60 

Reações de ácido-base(2) 40 a 60 

Reações de oxidação-redução 40 a 60 

Soluções e equilíbrio de solubilidade 40 a 60 

 
(1) Ácidos e bases, acidez e basicidade de soluções, autoionização da água, ácidos e bases em 

soluções aquosas, constantes de acidez e basicidade 
(2) Constantes de acidez e basicidade, força relativa de ácidos e de bases, titulações ácido-base, 

acidez e basicidade em soluções aquosas de sais, aspectos ambientais das reacções ácido-base 

 

Material  

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

(modelo oficial).  

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta. O examinando deve ser portador de material de desenho e de medição:  

– lápis;  

– borracha;  

– esquadro geométrico ou régua, esquadro e transferidor.  

O examinando deve ainda ser portador de calculadora gráfica, a utilizar em modo de 

exame.  

A lista das calculadoras gráficas permitidas é fornecida pela Direção-Geral da 

Educação.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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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.  

A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero 

pontos das respostas aos itens de escolha múltipla.  

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

com zero pontos.  

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica, por níveis de desempenho 

ou por etapas, de acordo com os critérios específicos. A cada nível de desempenho e a 

cada etapa corresponde uma dada pontuação.  

A classificação das respostas aos itens que envolvem 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.  

A classificação das respostas aos itens que envolvem 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). 
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Anexo 1  

 

  Tabela de constantes 

Constante de Avogadro 

 
𝑵𝑨 = 𝟔, 𝟎𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟑 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

Capacidade térmica mássica da água 

 
𝒄 = 𝟒, 𝟏𝟖 × 𝟏𝟎𝟑 𝑱 𝒌𝒈−𝟏𝑲−𝟏 

Produto iónico da água (a 25ºC) 

 
𝑲𝑾 = 𝟏, 𝟎𝟎 × 𝟏𝟎−𝟏𝟒 

Volume molar de um gás (PTN) 

 
𝑽𝒎 = 𝟐𝟐, 𝟒 𝒅𝒎𝟑𝒎𝒐𝒍−𝟏 

 

 

Anexo 2  

 

Formulário 

• Quantidades, massas e volumes……………………………………………………………………………….. 𝑚 = 𝑛 𝑀 

𝑚 −massa                                                                                                                                                   𝑁 = 𝑛 𝑁𝐴 

𝑛 −quantidade de matéria                                                                                                                 𝑉 = 𝑛 𝑉𝑀  

𝑀 −massa molar                                                                                                                                      𝜌 =
𝑚

𝑉
 

𝑁 −número de entidades                                                                                                                          

𝑁𝐴 −constante de Avogadro 

𝑉 −volume 

𝑉𝑀 –volume molar 

𝜌 −massa volúmica 

 

• Soluções e dispersões…………………...………………………………………………….…… 𝑐 =
𝑛

𝑉
 

𝑐 − concentração de solução                                                                                                   𝑥𝐴 =
𝑛𝐴

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑛 − quantidade de matéria    

 𝑉 − volume de solução                                                                                                                        

𝑥 − fração molar 

 

• Relação entre pH e concentração de H3O+..…………….………..𝑝𝐻 =  −𝑙𝑜𝑔 {[𝐻3𝑂+]/𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3 
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Anexo 3  

 

 


