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INFORMAÇÃO-PROVA 
 

PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  
 
DISCIPLINA: Físico-Química Ano letivo 2021/2022 

 

7º Ano de escolaridade (Portaria nº223-A/2018 de 3 de Agosto) 

 

O presente documento divulga informação-prova relativa à prova extraordinária de avaliação da 

disciplina de Físico-Química, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 
1. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência as aprendizagens essenciais de Físico-Química do 7º ano e as competências 

do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente: 

· Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

· Análise e discussão de evidências e situações problemáticas; 

· Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 

· Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

· Interpretação de dados; 

· Formulação de problemas e/ou hipóteses; 

· Previsão e avaliação de resultados de investigações; 

· Interpretação de fontes de informação diversas; 

· Exposição de ideias, defesa e argumentação; 

· Estruturação lógica de textos. 

 

2. Caracterização da prova 

 
A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos abordados na disciplina e está organizada 

por grupos de itens.  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo: textos, tabelas, gráficos, 

mapas, fotografias, esquemas, entre outros. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou à sequência das unidades 

letivas do Programa ou à sequência dos seus conteúdos. 
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A valorização dos temas/unidades da prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação por Domínios 

Domínio Subdomínios 
Cotação 

(em pontos) 

ESPAÇO Sistema Solar 30 

MATERIAIS 
Propriedades físicas e químicas dos materiais 

Separação das substâncias de uma mistura 
50 

ENERGIA Fontes de energia e transferências de energia 20 

 

A prova inclui itens de seleção (predominantemente, de escolha múltipla) e itens de construção, de 

acordo com o quadro 2.  

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação por classe de itens 

Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação por 
classe de 

itens  

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

14 70 Associação/correspondência 

Ordenação 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Resposta curta 

5 30 

Resposta restrita 

 

A resposta aos itens de construção pode envolver, por exemplo, a apresentação de uma palavra, 

um número ou uma expressão, a produção de um texto com orientação e extensão variáveis, a 

apresentação de um raciocínio demonstrativo ou a apresentação de justificações. 

 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

 
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. 

Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 
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Nos itens de associação, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão 

ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 
 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho 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. 

 

Material 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Máquina de calcular 
 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
  Júri: Sidónio Costa, Jesus Lemos e Natália Teles 
                                                      
 
 
 
 

 


