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12.º Ano de Escolaridade
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do
ensino secundário a realizar em 2018, nomeadamente:


Objeto de avaliação



Caracterização da prova



Material



Duração



Critérios gerais de classificação

As informações sobre a prova apresentadas neste documento não dispensam a consulta da
legislação aplicável e do Programa da disciplina.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Química e permite avaliar aprendizagens
passíveis de avaliação numa prova escrita e numa prova prática de duração limitada,
nomeadamente:
– Conhecimento e 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.
Neste sentido, a prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos
programáticos da disciplina.
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Caracterização da Prova
A prova apresenta duas componentes, prova escrita e prova prática. A componente escrita
vale 70% e a componente prática 30%.
Cada componente é cotada na escala de 0 a 200 pontos.
A classificação final da prova é expressa pela média ponderada e arredondada às unidades
das classificações obtidas nas duas componentes.
A prova escrita está organizada por grupos de itens.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos,
tabelas de dados, gráficos, fotografias e esquemas.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do programa ou à
sequência dos seus conteúdos.
Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma
das subunidades do programa.
A distribuição da cotação pelas unidades do programa na prova escrita apresenta-se no
Quadro 1.
Quadro 1 — A distribuição da cotação
PROVA ESCRITA
Domínios
Metais e
Metálicas

Cotação
(em pontos)

Subdomínios
Ligas

Combustíveis e
ambiente

Estrutura e propriedades dos metais
Degradação dos metais
Metais, ambiente e vida

50 a 90

Combustíveis fósseis: o carvão, o crude e o gás natural
De onde vem a energia dos combustíveis

60 a 110

Plásticos, vidros e Os plásticos e os materiais poliméricos
novos materiais
Polímeros sintéticos e indústria dos polímeros
Novos materiais

20 a 50

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação da prova escrita
Tipologia de itens
Itens de
seleção

Itens de
construção

Cotação por item
(em pontos)

Escolha múltipla

4 a 12

6

Associação/correspondência

1a3

16

Verdadeiras/Falsas

1a2

10

1 a 10

6

3a7

12

1a3

18

Resposta curta
Resposta restrita
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As respostas aos itens de resposta curta podem envolver, por exemplo, a apresentação de
uma palavra, de uma expressão, de uma frase, de um número, de uma equação ou de
uma fórmula.
As respostas aos itens de resposta restrita podem envolver a produção de um texto com
apresentação de uma explicação, de uma previsão, de uma justificação ou de uma
conclusão; ou podem envolver a realização de cálculos e a apresentação de justificações
ou de conclusões.
A prova inclui a tabela de constantes, o formulário e a tabela periódica, anexos a este
documento.
A prova prática inclui a realização de uma das atividades laboratoriais (A.L.) referidas nos
domínios 1 e 2 do programa da disciplina de Química.
A partir dos resultados obtidos/observações efetuadas o examinando terá de elaborar um
relatório e/ou responder a um questionário.
No relatório deverá constar o registo de medições/observações efetuadas na forma de
tabela e/ou a representação gráfica.
O questionário terá de três a seis itens relativos à interpretação da atividade realizada.
A estrutura desta componente sintetiza-se no Quadro 3.
Quadro 3 — Valorização das componentes da prova prática
Tipologia

Cotação
(em pontos)

Execução da atividade

Observação direta

50

Itens de construção

Elaboração de relatório e/ou questionário

150

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada 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), assim como de uma calculadora científica.
A lista das calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
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.
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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 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 ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
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.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- Uma opção incorreta
- Mais do que uma opção correta
Não há lugar a classificações intermédias.
Nos itens Associação/Correspondência, os critérios de classificação das respostas
apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho
corresponde uma dada pontuação.

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.
Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento
de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto.
Nos itens de verdadeiro/falso, a classificação é atribuída de acordo com o nível de
desempenho.
As respostas em que todas as afirmações sejam identificadas como verdadeiras ou como
falsas são classificadas com zero pontos.
Itens de construção

Itens de resposta restrita
Poderão ser atribuídas pontuações às respostas parcialmente corretas, de acordo com os
critérios específicos de classificação.
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por
níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa
corresponde uma dada pontuação.
Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em
conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.
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Caso as respostas a este tipo de itens contenham elementos contraditórios, são
considerados para efeito de classificação apenas os tópicos que não apresentem esses
elementos.
Nos itens de cálculo, a classificação a atribuir decorre do enquadramento da resposta em
níveis de desempenho relacionados com a consecução das etapas necessárias à resolução
do item, de acordo com os critérios específicos de classificação, e em níveis de
desempenho relacionados com o tipo de erros cometidos.
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.
Se a resposta apresentar apenas o resultado final, não incluindo os cálculos efetuados e as
justificações e/ou conclusões solicitadas, é classificada com zero pontos.
Qualquer processo de resolução cientificamente correto, ainda que não previsto nos
critérios de específicos, deve ser considerado para efeito de classificação, desde que
adequado ao solicitado.
A utilização não adequada de abreviaturas, de siglas e/ou de símbolos nas respostas aos
itens de construção pode implicar uma penalização da resposta.
Do mesmo modo, nos itens de construção em que seja solicitada uma explicação, uma
previsão, uma justificação ou uma conclusão, poderão estar sujeitas a penalização as
respostas em que seja apresentada, apenas, uma esquematização do(s) raciocínio(s)
efetuado(s).

Maio de 2018
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Anexo 1 -Tabela de constantes
Velocidade de propagação da luz no vácuo………………………………………c = 3,00 × 108 m s-1
Constante de Avogadro …………………………………………………………………NA = 6,02 × 1023 mol-1
Produto iónico da água (a 25 °C) ……………………………………………………… Kw = 1,00 × 10-14
Volume molar de um gás (PTN) ………………………………………………………Vm = 22,4 dm3 mol-1
Constante dos gases……………………….…………………….. R = 8,314 J K-1 = 1,987 cal K-1 mol-1
R= 0,08206 atm dm3 K -1 mol-1
Anexo 2 –Formulário
Conversão de temperatura (de grau Celsius para kelvin)………………….T = Ɵ + 273,15

T – Temperatura absoluta (temperatura em kelvin)
Ɵ – Temperatura em grau Celsius
Densidade (massa volúmica)............................................................................. ρ = m/V
m – massa
V – volume
Efeito fotoelétrico............................................................... Erad = Erem + Ec
Erad – energia de um fotão da radiação incidente no metal
Erem – energia de remoção de um eletrão do metal
Ec – energia cinética do eletrão removido
Concentração de solução............................................................... c = n/V
n – quantidade de soluto
V – volume de solução
Relação entre pH e concentração de H3O+....................................... .pH = –log [H3O+]
Força eletromotriz de uma célula em condições padrão……..E
Equação de Nernst………………………………………………………… E
n – número de eletrões envolvidos na reação química
Q – quociente da reação

célula

0

=E

célula
0

= E0

célula

cátodo

–E

0

ânodo

– (0,059/n) log Q

Grau de ionização/dissociação ()………………………………………………  (%) =n/ n0  100 %
n – quantidade de substância ionizada / dissociada
n0 - quantidade de substância dissolvida
Equação dos gases ideais …………………………………………………….……………………..P V = n R T
P- pressão
V – volume
n – quantidade de substância
T – temperatura absoluta
R – constante dos gases
1.ª Lei da Termodinâmica..........................................................U = W+Q+R
ΔU – variação da energia interna do sistema
W – energia transferida, entre o sistema e o exterior, sob a forma de trabalho
Q – energia transferida, entre o sistema e o exterior, sob a forma de calor
R – energia transferida, entre o sistema e o exterior, sob a forma de radiação

Anexo 3 - Tabela Periódica
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