Curso Geral de Ciências e Tecnologias
Física e Química A - 10º ano
Informação prova do teste comum 11-05-2018

1. Informação
O presente documento visa divulgar as características do teste comum da disciplina de Física e
Química A do 10º ano, dando a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação;
• Características e estrutura;
• Critérios de classificação;
• Material;
• Duração;
• Tabela de constantes e Formulário (Anexo 1 e 2);
• Tabela periódica (Anexo 3).

Importa ainda referir que, 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 tem por referência o Programa de Química e permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente:
• Conhecimento/compreensão de conceitos (de Química, incluídos no Programada 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, de gráficos, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de natureza
diversa.
• Produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos
diversificados;
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DOMÍNIO

SUBDOMÍNIO

COTAÇÃO
(EM PONTOS)

Massa e tamanho dos átomos
Elementos químicos e sua
organização

Energia dos eletrões nos átomos

35 a 65

Tabela Periódica

Química

Ligação Química
Propriedades e
transformações da matéria

Gases e dispersões

35 a 65

Transformações químicas
Física

Energia e movimentos

35 a 65

Energia e fenómenos elétricos

35 a 65

Energia e sua conservação

Quadro 1 – Valorização relativa das unidades/conteúdos

As duas componentes da disciplina (Física e Química) têm uma ponderação semelhante na
cotação da prova.
Um dos grupos de itens incide sobre as aprendizagens feitas no âmbito das atividades laboratoriais,
cuja avaliação tem como referencial as metas transversais e as metas específicas referidas no
programa. A esse grupo é atribuída uma cotação entre 50 e 60 pontos.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta e resposta
restrita). A prova inclui uma tabela de constantes, um formulário e uma tabela periódica (Anexos 1,
2 e 3).
3. Características e estrutura da prova
A prova está organizada por grupos de itens.
Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo,
textos, tabelas, gráficos, fotografias e esquemas. Dos vários grupos de itens, o primeiro terá como
suporte um texto, como, por exemplo, um artigo de jornal ou de revista ou um texto científico.
A prova reflete 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 tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
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TIPOLOGIA DE ITENS

Nº DE ITENS

COTAÇÃO POR ITEM
(EM PONTOS)

10 a 16

5a8

4 a 8 (curta)

5a8

3a6

10 a 12

2

15 a 18

Itens de seleção

Itens de construção

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Cada grupo pode incluir itens de diferentes tipos.
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, o formulário e a tabela periódica, anexos a este documento.
4. Critérios de classificação
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.
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 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 deve ser
considerada equivalente à indicação da letra correspondente.
Itens de construção
Resposta curta
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.
As respostas que contenham elementos contraditórios são classificadas com zero pontos.
As respostas em que sejam utilizadas abreviaturas, siglas ou símbolos não claramente identificados
são classificadas com zero pontos.

Resposta restrita
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de
desempenho (itens que envolvam a produção de um texto) ou por etapas (itens que envolvam a
realização de cálculos). A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada
pontuação.
Caso as respostas contenham elementos contraditórios, os tópicos ou as etapas que apresentem
esses elementos não são considerados para efeito de classificação, ou são pontuadas com zero
pontos, respetivamente.
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de
desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que as respostas forem
enquadradas.
Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível
a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.
As respostas que não apresentem exatamente os termos ou as expressões constantes dos critérios
específicos de classificação devem ser classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas
que os apresentam, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado
e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.
A classificação das respostas aos itens que envolvam a produção de um texto deve ter em conta,
além dos tópicos de referência apresentados, a organização dos conteúdos e a utilização de
linguagem científica.
Nas respostas que envolvam a produção de um texto, a utilização de abreviaturas, de siglas e de
símbolos não claramente identificados ou a apresentação apenas de uma esquematização do
raciocínio efetuado constituem fatores de desvalorização, implicando a atribuição da pontuação
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correspondente ao nível de desempenho imediatamente abaixo do nível em que a resposta seria
enquadrada.
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas
resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas, à qual podem ser subtraídos
pontos em função dos erros cometidos.

Consideram-se dois tipos de erros:
Erros de tipo 1 — erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de dados, conversão incorreta
de unidades, desde que coerentes com a grandeza calculada, ou apresentação 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),
ausência 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 pontos.
No quadro seguinte, apresentam-se os critérios de classificação a aplicar, em situações
específicas, às respostas aos itens de resposta restrita que envolvam a realização de cálculos.
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5. Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecidas pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial).
O aluno deve ser portador de material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua graduada,
esquadro e transferidor), assim como de uma calculadora científica/gráfica.
Não é permitido o uso de corretor.

6. Duração
O teste tem a duração de 110 minutos.
O teste apresenta versões.
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Anexo 1 - Tabela de Constantes

Anexo 2 – Formulário
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ANEXO 3 – Tabela Periódica
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