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MATRIZ DA PROVA 

1. Introdução  
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;  

• Características e estrutura;  

• Critérios gerais de classificação (Anexo em separado);  

• Material;  

• Duração;  

• Tabela de constantes (Anexo);  

• Formulário (Anexo); 

  

Nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o 

grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo 

programa, em adequação ao nível de ensino a que o exame diz respeito.  

 

2. Objeto de avaliação  
A prova de exame tem por referência o programa da disciplina, referente aos módulos 

em avaliação, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada, nomeadamente:  

• Conhecimento/compreensão de conceitos;  

• 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, de gráficos, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas 

de natureza diversa, por exemplo, relativas a atividades experimentais;  

• Produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos 

diversificados;  

• Comunicação de ideias por escrito. 

A valorização relativa dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1.  
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Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Componente Domínio Subdomínio Cotação  

(em 

pontos) 

QUÍMICA 

Elementos químicos e sua 

organização 

 

Massa e tamanho dos átomos 30 a 70 

Energia dos eletrões nos átomos 30 a 70 

Tabela Periódica 30 a 70 

Propriedades e 

transformações da matéria 
Ligação química 30 a 70 

 

A prova é cotada para 200 pontos.  

 

 

 

3. Caracterização da prova  
Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por 

exemplo, textos, tabelas, gráficos, fotografias e esquemas.  

A prova reflecte uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programáticos da disciplina.  

Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do 

que uma das unidades do programa.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do programa.  

A prova pode incluir um ou mais itens incidindo nas aprendizagens feitas no âmbito de 

uma das atividades laboratoriais previstas no programa da disciplina.  

A prova pode incluir um ou mais itens cuja resolução requer a utilização das 

potencialidades gráficas da calculadora.  

A prova pode incluir itens com diversas tipologias..  

Nos itens de seleção, apenas de escolha múltipla, o aluno deve selecionar a opção 

correta, de entre as quatro opções que lhe são apresentadas.  

Nos itens de construção, as respostas podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a 

uma expressão, a uma frase, a um número, a uma equação ou a uma fórmula (itens de 

resposta curta); ou podem envolver a apresentação, por exemplo, de uma explicação, de 

uma previsão, de uma justificação e/ou de uma conclusão (itens de resposta restrita); ou 

podem implicar a apresentação de cálculos e de justificações e/ou de conclusões (itens 

de cálculo); ou podem requerer a utilização das potencialidades gráficas da calculadora, 

solicitando, por exemplo, a reprodução de gráficos visualizados na mesma.  

A prova inclui a tabela de constantes e o formulário anexos a este documento.  
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4. Critérios gerais de classificação  
Os critérios gerais de classificação são comuns a todos os módulos e encontram-se num 

anexo a esta matriz.  

 

5. Material  
O examinando apenas pode usar, 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 

(modelo oficial).  

O examinando deve ser portador de material de desenho e de medida (lápis, borracha, 

régua graduada, esquadro e transferidor).  

O examinando deve ainda ser portador de uma calculadora científica, sem capacidades 

gráficas, não alfanumérica e não programável, que disponha, no mínimo,  

– de raiz quadrada e de raiz cúbica;  

– das funções trigonométricas (seno, cosseno e tangente) e das respetivas funções 

inversas;  

– da função logaritmo (de base 10) e da função inversa (10×);  

Não é permitido o uso de corretor.  

 

6. Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


