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3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3º ciclo da disciplina de Ciências
Físico-Químicas, a realizar em 2019, nomeadamente:


Objeto de avaliação



Caracterização da prova



Material



Duração

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo
com as instruções de realização

Objeto de avaliação
A prova tem por referência as metas curriculares da disciplina de Ciências Físico-Químicas que se
organizam em nove domínios: Espaço, Materiais, Energia, Reações Químicas, Som, Luz,
Movimentos e Forças, Eletricidade e Classificação dos Materiais e as Orientações Curriculares para o
3º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Físicas e Naturais – Componente de FísicoQuímica

Caracterização da prova
O teste está organizado por grupos de itens e é cotado para 100 pontos.
Os itens / grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo,
textos, tabelas, gráficos, fotografias e esquemas.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da
disciplina.
Alguns dos itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais
do que um dos temas das Orientações Curriculares.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas nas
Orientações Curriculares da disciplina.
O teste inclui itens de seleção (escolha múltipla, verdadeiro/falso, associação/correspondência e/ou
ordenação) e itens de construção (resposta curta e/ou resposta restrita). 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
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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.
Alguns dos itens podem incidir na aprendizagem feita no âmbito das experiências educativas
realizadas em laboratório.
A distribuição da cotação pelos domínios do programa e metas curriculares apresenta-se no quadro
seguinte.
Distribuição da cotação

Domínios

Cotação (em pontos)

Espaço e Materiais e Energia

25 a 35

Reações Químicas, Som e Luz

25 a 35

Movimentos e Forças, Eletricidade e Classificação dos Materiais

45 a 55

A prova não inclui formulário nem tabela periódica.

Material
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial).
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta.
O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho.
O aluno deve ser portador de material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua graduada,
esquadro e transferidor) e de máquina de calcular científica, não gráfica.
Não é permitido o uso de tinta corretora.

Duração
O teste tem a duração de 90 minutos.
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