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Introdução

O presente documento visa divulgar as características da Prova Final a Nível
de Escola de Física e Química A, regulamentada pelo Despacho normativo n.º 3A/2019, de 26 de fevereiro (vulgo, Regulamento de Exames), que prevê a equivalência
à frequência de disciplinas bienais (de 10.º e 11.º ano de escolaridade) e anuais (de
12.º ano de escolaridade) do Ensino Secundário, constituído por um ciclo de estudos
de três anos de escolaridade, em conformidade com os planos de estudo instituídos
pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho – alterado pelos decretos-lei n.º 91/2013,
de 10 de julho, 176/2014, de 12 de dezembro, e 17/2016, de 4 de abril –, que
estabelece os princípios orientadores da organização, da gestão e do desenvolvimento
dos currículos dos ensinos básico e secundário, bem como da avaliação e certificação
dos conhecimentos e capacidades desenvolvidos pelos alunos, aplicáveis às diversas
ofertas curriculares do ensino básico e do ensino secundário, e pela Portaria n.º
243/2012, de 10 de agosto – alterada pela Portaria n.º 304-B/2015, de 22 de setembro
–, que define o regime de organização e funcionamento dos cursos científicohumanísticos, bem como estabelece os princípios e os procedimentos a observar na
avaliação e certificação dos alunos e seus efeitos. Este documento atende, ainda, aos
domínios e conteúdos do Programa de Física e Química A, com referência às metas
curriculares homologadas para a disciplina/Aprendizagens Essenciais /ciclo de
estudos.
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1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa de
Física e Química A e Aprendizagens Essenciais)1 e permite avaliar aprendizagens
passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente:
• conhecimento e compreensão de conceitos, leis e teorias que descrevem,
explicam e preveem fenómenos, e que fundamentam a aplicação daqueles
conceitos em situações e contextos diversificados;
• seleção, análise, interpretação e avaliação crítica de informação relativa a
situações concretas;
• produção de representações variadas da informação científica, apresentação
de raciocínios demonstrativos e comunicação de ideias em situações e
contextos diversificados.
Na prova serão avaliadas aprendizagens relativas a todos os domínios do
programa.

2. Caracterização da prova

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de
construção (por exemplo, resposta curta e resposta restrita).
Alguns dos itens incidem sobre aprendizagens adquiridas no âmbito das
atividades laboratoriais.
As duas componentes da disciplina (Física e Química) têm uma ponderação
semelhante na cotação da prova. A cotação atribuída à componente de Física e à
componente de Química distribui-se equilibradamente pelos dois anos de escolaridade
a que o programa se refere.
A prova é cotada para 200 pontos.

___________
1

De acordo com o estipulado no ponto 6 da página 6 da Carta de Solicitação ao IAVE, I.P. n.º 1/2018, de 2

de novembro, a interseção entre as AE e os demais documentos curriculares tem em consideração as AE relativas ao
10.º ano de escolaridade utilizadas como referenciais curriculares de base pelas escolas que integraram o Projeto de
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Autonomia e Flexibilidade Curricular, ao abrigo do Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho, e as AE em vigor para o 11.º
ano de escolaridade.

A prova inclui:
• uma tabela de constantes (Anexo 1);
• um formulário (Anexo 2);
• uma tabela periódica (Anexo 3).

3. 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.
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.
Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção
escolhida é considerada equivalente à indicação da letra correspondente.

ITENS DE CONSTRUÇÃO

Resposta curta

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
As respostas que contenham elementos contraditórios são classificadas com
zero pontos.
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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 ou por etapas. A cada nível de desempenho e
a cada etapa corresponde uma dada pontuação.
Caso as respostas contenham elementos contraditórios, os tópicos que
apresentem esses elementos não são considerados para efeito de classificação e as
etapas que apresentem esses elementos são pontuadas com zero pontos.
A classificação das respostas aos itens que envolvem a produção de um texto,
cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho, resulta da
pontuação do nível de desempenho em que as respostas forem enquadradas.
Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero
pontos.
A classificação das respostas aos itens que envolvem a produção de um texto
tem em consideração os tópicos integrados na resposta, a estruturação da resposta e
a utilização de linguagem científica adequada.
A não apresentação de um texto implica a classificação da resposta com zero
pontos.
Os tópicos de resposta apresentados nos critérios específicos de classificação
constituem os elementos estruturantes da resposta. O conjunto desses tópicos não
constitui, assim, um cenário de resposta.
Uma resposta estruturada apresenta uma ligação conceptualmente consistente
entre os tópicos integrados na resposta o que não implica, necessariamente, uma
sequência única na sua apresentação.
A utilização de linguagem científica adequada corresponde à utilização de
terminologia correta relativa aos conceitos científicos mobilizados na resposta, tendo
em consideração os documentos curriculares de referência. A utilização esporádica de
abreviaturas, de siglas e de símbolos não claramente identificados corresponde a
falhas na utilização da linguagem científica, constituindo fator de desvalorização.
As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões
constantes dos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de
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circunstâncias com aquelas que os apresentem, 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 envolvem a realização de
cálculos, 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.
Na classificação das respostas aos itens que envolvam a realização de
cálculos, consideram-se dois tipos de erros:
Erros de tipo 1 — erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de valores
numéricos na resolução, 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.
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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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4. Material

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de
tinta 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 medição (lápis,
borracha, régua, esquadro e transferidor).
O examinando deve ainda ser portador de calculadora gráfica (Ofício Circular
S-DGE/2017/3040).
A lista das calculadoras gráficas permitidas é fornecida pela Direção-Geral da
Educação.
Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração

A prova tem a duração de 120 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.

15 de maio de 2019

A Coordenadora do Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais
Carla Faria

A Diretora
Maria do Rosário Tavares
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ANEXO 1

Tabela de constantes
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ANEXO 2

Formulário
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ANEXO 3

Tabela Periódica
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