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O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 

Ensino Secundário da disciplina de Química, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

 

OBJETO DA AVALIAÇÃO 

 

A prova de equivalência à frequência do Ensino Secundário da disciplina de Química tem como 

referência o programa da disciplina e a conceção de educação em Ciência que o sustenta. 

A prova permite avaliar as competências, que decorrem do programa da disciplina, bem como 

os conteúdos aí enunciados, que são passíveis de uma PROVA ESCRITA e de uma PROVA PRÁTICA 

de duração limitada. Essas competências são as seguintes: 

• Conhecimento/compreensão de conceitos; 

• Compreensão das relações existentes entre aqueles conceitos 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 crítica de informação apresentada sobre a forma 

de textos, gráficos, tabelas, etc., sobre situações concretas de natureza diversa, 

nomeadamente relativa a atividades experimentais; 

• Produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e contextos 

diversificados; 

• Comunicação de ideias por escrito. 
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 Os conteúdos a incluir na prova e a sua valorização apresentam-se no quadro seguinte.  

 

 

A prova escrita tem um peso de 70 % e a prova prática tem um peso de 30% na classificação final 

da prova. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

PROVA ESCRITA: 

 

• As provas incluem itens de resposta fechada (escolha múltipla, verdadeiro/falso, resposta 

curta), que incidem sobre o conhecimento de leis, teorias e conceitos. 

• As provas incluem itens de resposta aberta (composição curta, composição extensa orientada 

e cálculo de grandezas). Os itens de resposta aberta pretendem avaliar competências de nível 

cognitivo mais elevado, como a aplicação do conhecimento de conceitos e de relações entre 

eles, a compreensão de relações entre conceitos em contextos reais e, ainda, a produção e 

comunicação de raciocínios aplicados a situações do quotidiano. 

• Nos itens de resposta aberta que envolvam a resolução de exercícios numéricos, o 

examinando deve explicitar, na sua resposta, todos os raciocínios e cálculos que tiver de 

efetuar. 

  

Conteúdos 
Cotação (em 

pontos) 

Unidade I 

     Metais e Ligas 

Metálicas 

1.1.  Metais e ligas metálicas 

1.2.  Degradação dos metais 

1.3.  Metais, ambiente e vida 

 

 

 

80 a 100 

Unidade II 

Combustíveis, 

Energia e Ambiente 

2.1. Combustíveis fósseis: o carvão, o crude e o gás natural 

2.2. De onde vem a energia dos combustíveis 

 

 

70 a 90 

Unidade III 

     Plásticos, Vidros e 

Novos Materiais 

3.1. Os plásticos e os estilos de vida na sociedade atual 

3.2. Os plásticos e os materiais poliméricos 

3.3. Os plásticos como substitutos do vidro 

3.4. Polímeros sintéticos e indústria dos polímeros 

 

 

20 a 40 
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A tipologia dos itens e a sua cotação encontra-se no quadro seguinte: 

 

Tipologia Nº de itens 
Cotação por item 

(pontos) 

Itens de seleção Escolha múltipla 4 a 15 5 a 12 

Itens de construção 

Resposta Curta 4 a 12 5 a 10 

Resposta restrita 4 a 12 6 a 15 

Cálculo 3 a 8 8 a 15 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

PROVA ESCRITA: 

Consultar anexo B do Ensino Secundário. 

 

PROVA PRÁTICA: 

 

A prova prática incide sobre um de sete trabalhos laboratoriais (APL) referidos como 

obrigatórios no Programa da disciplina de Química. 

As competências processuais a avaliar durante a realização do trabalho laboratorial são: 

• O rigor nos procedimentos experimentais; 

• O cumprimento de normas de segurança; 

• A honestidade do aluno no registo das medidas obtidas. 

 

A realização de um trabalho laboratorial pressupõe conhecimentos teóricos do assunto 

abordado. Os alunos devem ser capazes de: 

• Tratar os dados recolhidos; 

• Interpretar os resultados obtidos; 

• Efetuar cálculos envolvendo os resultados obtidos; 

• Analisar e tratar dados de outras situações propostas pelo Professor; 

• Interpretar outras situações propostas pelo Professor; 

• Responder a questões teórico-práticas inerentes ao assunto abordado. 

 

MATERIAL 

• O examinando apenas pode utilizar nas provas, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta azul ou preta. 

• O examinando deve ainda ser portador de máquina de calcular científica simples, não gráfica 

e régua. 

• Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem de corretor. 

• As provas incluem um formulário de Química. 

 

DURAÇÃO 

• Prova Escrita (90 minutos) + Prova Prática (90 minutos + 30 minutos de tolerância) 
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ANEXOS 

 

CONSTANTES: 

Constante de Avogadro NA  = 6,02 x 1023 mol-1 

Constante de Planck h = 6,63 x 10-34 J s 

Constante dos gases R = 0,082 atm dm3  K-1 mol-1 

R = 8,3 J K-1 mol-1 Velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3,00 x 108  m s-1 

 

FORMULÁRIO 

 
      E = 𝑚 𝑐 ∆𝑇   𝐻 = 𝑈 + 𝑃𝑉   

 
• Equação dos gases perfeitos  

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 


