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Científico -Humanísticos/12.º  Prova: T / P 

Nº de anos: 1  Duração:. Teórica 90 min  

              Prática 90 min + 30 min (tolerância) 

Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho 
Despacho 6478/2017, de 26 de julho 

  

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência de Química, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos 

planos de estudo instituídos pelo Decreto-lei n.º nº55/2018, de 6 de julho. Deve ainda ser tida 

em consideração o Despacho 6478/2017, de 26 de julho. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

- O objeto de avaliação; 

- Caraterização da prova; 

- O material; 

- A duração; 

- Anexo: 

- Tabela de constantes; 

- Formulário; 

- Tabela Periódica 

 

2. Objeto de avaliação 

As informações sobre o conteúdo da Prova de Equivalência à Frequência seguem o referencial 

das Aprendizagens Essenciais de acordo com o Despacho n.º 8476-A/2018, de 31 de agosto 

com base no Programa de Física, 12.º ano (2004), tendo em consideração a seleção de 

conteúdos das Metas Curriculares de Física, 12.º ano (2014). 

Essas competências sujeitas à avaliação numa prova desta índole pedem ser enunciadas da 

seguinte forma: 

– Conhecimento e compreensão de conceitos, leis e teorias que descrevem, explicam e 

preveem fenómenos, e que fundamentam a sua aplicação em situações e contextos 

diversificados; 

 –  Seleção, análise, interpretação e avaliação crítica de informação relativa a situações 

concretas; 
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 – Produção de representações variadas da informação científica, apresentação de raciocínios 

demonstrativos e comunicação de ideias em situações e contextos diversificados.  

Na prova, são avaliadas aprendizagens relativas a todos os domínios das Aprendizagens 

Essenciais. A dimensão prático-experimental é objeto de avaliação e pode, também, ser 

mobilizada transversalmente na prova 

 

3. Caracterização da prova 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta 

restrita).  

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

esquemas e figuras.  

A cotação atribuída a cada uma das unidades temáticas/ domínios distribui-se 

equilibradamente e proporcionalmente de acordo com o proposto no documento das 

Aprendizagens Essenciais a que se referem.  

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a 

mais do que um dos domínios das Aprendizagens Essenciais.  

A prova é constituída por duas partes, uma primeira teórica e uma segunda, experimental e 

respetiva exploração. Cada uma das partes é cotada para 200 pontos, sendo a nota final a 

ponderação de 70% e 30% respetivamente teórica e experimental. 

A prova inclui:  

• uma tabela de constantes (Anexo 1);  

• um formulário (Anexo 2);  

• uma tabela periódica (Anexo 3) 

 

4. Material 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

O examinando deve ser portador de: 

- Régua graduada; 

- Calculadora gráfica. 
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A lista de calculadoras permitidas é fornecida pela Direcção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular. 

Não é permitido o uso de corretor. 

5. Duração 

A prova de exame tem a duração de 90 minutos em cada uma das partes teórica e experimental, 

a que acresce a tolerância de 30 minutos nesta última. 

 
 

Anexo 1 -Tabela de constantes 

 

Velocidade de propagação da luz no vácuo…………….………………. c = 3,00 × 108 m s-1 

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

Produto iónico da água (a 25 °C) ………………………………………… Kw = 1,00 × 10-14 

Volume molar de um gás (PTN) ………………………………………..Vm = 22,4 dm3 mol-1 

 

Anexo II –Formulário 

 

 Conversão de temperatura (de grau Celsius para kelvin) ...................... T = Ɵ + 273,15 

T – Temperatura absoluta (temperatura em kelvin) 

Ɵ – Temperatura em grau Celsius 

Densidade (massa volúmica) ............................................................................. ρ = m/V 

m – Massa 

V – Volume 

Concentração de solução.................................................................................. c = n/V 

n – Quantidade de soluto 

V – Volume de solução 

Relação entre pH e concentração de H3O
+............................... pH = –log [H3O

+]  

1.ª Lei da Termodinâmica................................................................. ΔU = W+Q+R 

ΔU – variação da energia interna do sistema 

W – Energia transferida, entre o sistema e o exterior, sob a forma de trabalho 

Q – Energia transferida, entre o sistema e o exterior, sob a forma de calor 

R – Energia transferida, entre o sistema e o exterior, sob a forma de radiação 
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Anexo III - Tabela Periódica 

 

 


