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INFORMAÇÃO-PROVA DE AFERIÇÃO 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de aferição à disciplina de 
Físico-Química, a realizar em 2017 pelos alunos do 7º ano de escolaridade. 
 
Este documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Caraterísticas e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração; 
 

2. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 
enunciados no programa de Físico-Química em vigor. 

Objetivos gerais e competências 

 A prova de aferição tem por referência o Programa de Físico-Química do 7º ano do 
Ensino Básico, aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares de Físico-Química, e 
permite aferir as aprendizagens adquiridas numa prova escrita de duração limitada. 
 

Conteúdos 
Espaço 
 Universo 
 Sistema Solar 
 Distâncias no universo 
 A terra, a Lua e forças gravíticas 
Materiais 
 Constituição do mundo material 
 Substâncias e misturas 
 Transformações físicas e químicas 
 Propriedades físicas e químicas dos materiais 
 Separação das substâncias de uma mistura 
 

3. Caraterização da prova 
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, gráficos, 
fotografias e esquemas. 
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios e subdomínios do 
programa. 
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta e 
resposta restrita). 
A prova é cotada para 100 pontos. 
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A valorização dos conteúdos na prova é apresentada no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos 

Conteúdo Cotação (em pontos) 

Espaço 
 Universo 
 Sistema Solar 
 Distâncias no universo 
 A terra, a Lua e forças gravíticas 

50 pontos 

Materiais 
 Constituição do mundo material 
 Substâncias e misturas 
 Transformações físicas e químicas 
 Propriedades físicas e químicas dos materiais 
 Separação das substâncias de uma mistura 

50 pontos 

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 

 

 

 

4. 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. 

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. 

Itens de construção 

As respostas que apresentam apenas o resultado final, quando a resolução do item exige a 
apresentação de cálculos ou de justificações, são classificadas com zero pontos. 

A classificação a atribuir às respostas aos itens de construção está sujeita a 
desvalorizações devido a, por exemplo, ocorrência de erros de cálculo, apresentação do 
resultado final numa forma diferente da solicitada, e utilização de simbologia ou de 
expressões incorretas do ponto de vista formal. 
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5. Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 
preta. 

O aluno deve ser portador de material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua). 

O aluno deve ainda ser portador de uma calculadora, sem capacidades gráficas, não 
alfanumérica e não programável, 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 
(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

6. Duração 

A prova tem a duração de 50 minutos. 


