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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

QUÍMICA 2020 
 
Prova 342/2020 

 

12º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 05 de março) 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Prova de Equivalência à Frequência de Química consiste numa prova escrita com componente 
prática (EP) destinada a avaliar conhecimentos/capacidades relativo ao 12º ano de química. 
 

No Exame de Equivalência à Frequência de Química, bem como, nesta informação de exame, 
serão seguidas as linhas orientadoras presentes no programa curricular da disciplina seguido 
durante o ano letivo.  
 
2. OBJETO DE AVALIAÇÃO  

 
As competências a avaliar são as que se operacionalizam nos objetivos integrados nas três 
unidades temáticas:  

 
– Unidade 1: Metais e Ligas Metálicas; 
– Unidade 2: Combustíveis, Energia e Ambiente; 
– Unidade 3: Plásticos, Vidros e Novos Materiais, que configuram o Programa de Química do 12.º 

ano de escolaridade.  
 
3. ESTRUTURA E CARATERIZAÇÃO DA PROVA  
 

A prova é uma prova escrita com componente prática (EP) cujo peso a atribuir, a cada uma das 
componentes, é de 70% para a componente escrita e 30% para a componente prática. A 
classificação da prova é expressa pela média ponderada e arredondada às unidades das 
classificações obtidas nas duas componentes.  

A prova integra itens de tipologia diversificada, que pretendem avaliar competências nos 
diferentes domínios, de acordo com os objectivos de aprendizagem estabelecidos no Programa da 
disciplina.  

Os itens da prova estruturam-se em torno de informações que podem ser fornecidas sob a 
forma de pequenos textos, figuras, gráficos ou tabelas.  
A prova inclui itens de resposta fechada (escolha múltipla, associação ou correspondência, 
verdadeiro / falso, resposta curta) e itens de resposta aberta/ de construção (composição curta 
ou resposta restrita, composição extensa orientada e de cálculo).  
 

Os itens de resposta fechada pretendem avaliar o conhecimento e a compreensão de 
conceitos, bem como relações entre eles, e podem contemplar todos os conteúdos programáticos 
e envolver cálculos simples.  
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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. Estes itens poderão envolver uma abordagem multitemática, 
destinada a avaliar a capacidade de visão integrada de vários conteúdos, e envolver a mobilização 
de conceitos nucleares do domínio da Química.  

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. A 
componente prática da prova é relativa a uma das atividades laboratoriais (A.L.) referidas como 
obrigatórias no Programa da disciplina de Química. 
 
4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ESCRITA  
 
• Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total às respostas que apresentem de forma 
inequívoca a única opção correta. As respostas incorretas são classificadas com zero pontos.  
Também deve ser atribuída a classificação de zero pontos aos itens em que o examinando 
apresente:  
– Mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção correta);  
– O número do item e/ou a letra da alternativa escolhida ilegíveis. 
• Nos itens de ordenamento, só é atribuída classificação se a sequência apresentada estiver 
integralmente correta.  
• Nos itens de verdadeiro / falso, de associação e de correspondência, a classificação a atribuir 
tem em conta o nível de desempenho revelado na resposta.  
• Nos itens de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só 
são considerados para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, 
segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta.  
Porém, se os elementos referidos revelarem contradição entre si, a classificação a atribuir é de 
zero pontos.  
• Nos itens de resposta aberta em que é solicitada a escrita de um texto, os critérios de 
classificação estão organizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas. O 
enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspectos 
relativos aos conteúdos, à organização lógico – temática e à utilização de terminologia científica, 
cuja valorização deve ser feita de acordo com os descritores apresentados no quadro. 

 

 
Nível 3 

Composição coerente no plano lógico-temático (encadeamento lógico do 
discurso, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, de acordo com o 
solicitado no item). 
Utilização de terminologia científica adequada e correta. 

 
Nível 2 

Composição coerente no plano lógico-temático (encadeamento lógico do 
discurso, com alguns erros de sintaxe, ortográficos ou de pontuação, cuja 
gravidade não implique perda de inteligibilidade, de acordo com o solicitado no 
item). 
Utilização de terminologia científica, com eventuais incorreções. 

 
Nível 1 

Composição com falhas no plano lógico-temático (encadeamento lógico do 
discurso, com erros graves de sintaxe, ortográficos ou de pontuação, cuja 
gravidade implique perda frequente de inteligibilidade ou de sentido) 
utilização de terminologia científica, com eventuais incorreções. 



 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Informação de Exame de Equivalência à Frequência de Química 12.º ano – 2020  Página 3 de 7 

 

• Nos itens de resposta aberta que envolvam a resolução de exercícios numéricos, os critérios de 
classificação estão organizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas. 
 
O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspetos 
relativos à metodologia de resolução, à tipologia de erros cometidos e ao resultado final, cuja 
valorização deve ser feita de acordo com os descritores apresentados no quadro. 

 
Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta dos dados, conversão incorreta 
de unidades ou ausência de unidades / unidades incorretas no resultado final. 
Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de conversão 
de unidades (*), e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1. 
(*) Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas 
como um erro de tipo 2. 
 
Deve ser atribuída a classificação de zero pontos se a resposta apresentar: 
• Metodologia de resolução incorreta – resultado incorreto; 
• Metodologia de resolução incorreta – resultado correto; 
• Metodologia de resolução ausente com apresentação de resultado final, mesmo que correto. 
• Se a resolução de um item que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente imputável à 
resolução numérica ocorrida num item anterior, não deve ser objeto de penalização. 
• As classificações a atribuir às respostas dos examinandos são expressas obrigatoriamente em 
números inteiros. 
 
5. COMPETÊNCIAS/ OBJECTIVOS A AVALIAR NA COMPONENTE ESCRITA E NA 
COMPONENTE PRÁTICA E RESPECTIVAS COTAÇÕES (PONTOS) 
 
 

 
Componente 

 
Competências/ objectivos a avaliar 

 

 
Cotações 
(pontos) 

 
 
 
 
 

Escrita 

 
Unidade 1: Metais e Ligas Metálicas: 
 

 Conhecer a variação das propriedades periódicas ao 
longo da Tabela Periódica. 

 Identificar os elementos metálicos como aqueles que 
apresentam baixa energia de ionização e os não - 
metálicos como aqueles que apresentam elevada 
afinidade eletrónica. 

 
 
 
 
 
 

120 a 130 
 
 

Nível 4 Metodologia de resolução correta. Resultado final correto. Ausência de erros. 
 

Nível 3 
 

Metodologia de resolução correta. Resultado final incorreto, resultante apenas de 
erros de tipo 1, qualquer que seja o seu número. 

Nível 2 Metodologia de resolução correta. Resultado final incorreto, resultante de um único 
erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de tipo 1. 

Nível 1 Metodologia de resolução correta. Resultado final incorreto, resultante de mais do 
que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de tipo 1. 
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 Identificar a posição dos elementos metálicos (metais, 
metais de transição e metais de transição interna) na 
Tabela Periódica com as caraterísticas das 
configurações eletrónicas dos respectivos átomos. 

 Identificar a composição de algumas ligas. 
 Reconhecer a importância da reciclagem dos metais. 
 Relacionar a corrosão dos metais com um processo de 

deterioração por via eletroquímica. 
 Escrever e acertar equações relativas a reações de 

oxidação – redução em meio ácido e em meio 
alcalino. 

 Identificar os componentes de uma pilha. 
 Interpretar a reacção da pilha em termos de duas 

semi – reações. 
 Descrever e interpretar o sentido do fluxo de eletrões 

no circuito que liga o ânodo ao cátodo. 
 Associar os conceitos de semi-pilha e de potenciais 

padrão de redução ( Eº ). 
 Interpretar a ordenação das espécies químicas na 

série electroquímica, usando o conceito de potenciais 
– padrão de redução. 

 Relacionar o sinal de Eº com a tendência para a 
reação ocorrer, espontaneamente, num determinado 
sentido. 

 Interpretar os processos de proteção catódica, 
galvanoplastia e anodização do alumínio. 

 Associar a transformação de um composto metálico 
em metal a um processo de oxidação – redução, com 
redução dos iões metálicos correspondentes. 

 Relacionar o efeito tampão de uma solução com a sua 
composição. 

 Associar as propriedades básicas ou ácidas de uma 
solução de um sal à hidrólise dos seus iões 
constituintes, relacionando-as com o valor de Ka ou 
Kb dos iões do sal. 

 Interpretar a variação de pH ao longo de uma 
titulação de ácido fraco – base forte, de base fraca – 
ácido forte e ácido forte – base forte. 

 
Unidade 2: Combustíveis, Energia e Ambiente: 
 

 Conhecer a nomenclatura (IUPAC) dos 
hidrocarbonetos, álcoois, éteres, ácidos carboxílicos, 
ésteres, aldeídos, cetonas, aminas e amidas. 

 Diferenciar isomeria constitucional (de cadeia, de 
posição e de grupo funcional) de estereoisomeria. 

 Interpretar a estrutura dos hidrocarbonetos segundo 
a teoria de ligação de valência, hibridizações sp3, sp2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Informação de Exame de Equivalência à Frequência de Química 12.º ano – 2020  Página 5 de 7 

 

e sp e a teoria das orbitais moleculares. 
 

 Aplicar o conceito de ressonância e de deslocalização 
eletrónica para interpretar a estrutura de algumas 
moléculas. 

 Reconhecer a polaridade de ligações e de moléculas. 
 Conhecer os diferentes tipos de ligações 

intermoleculares. 
 Interpretar a influência do tamanho da cadeia 

carbonada e do tipo de ligação nas moléculas dos 
combustíveis com o seu poder energético. 

 Associar o “índice de octano” a uma escala que atribui 
o valor 100 ao isoctano e o valor 0 ao heptano e que 
está relacionado com a capacidade do combustível 
provocar a auto-ignição. 

 Interpretar o diagrama de energia associado a uma 
reação química. 

 Identificar entalpia - padrão de reação e calcular o seu 
valor para diferentes transformações. 

 Relacionar a entalpia de combustão de diferentes 
combustíveis líquidos (hexano e hexanol) com a 
percentagem de oxigénio na molécula. 

 Relacionar o “ poder calorífico “ de um combustível, 
com o número de átomos de carbono da cadeia. 

 Aplicar a lei de Hess na determinação da entalpia de 
uma reação. 
 

Unidade 3: Plásticos, Vidros e Novos Materiais: 
 

 Confrontar vantagens e desvantagens da utilização 
dos plásticos em relação ao vidro e a outros materiais 

 Caraterizar um polímero como uma “substância” 
representada por macromoléculas 

 Distinguir macromolécula de outras moléculas com 
número elevado de átomos pela existência de uma 
unidade estrutural que se repete ao longo da cadeia 
molecular 

 Interpretar uma macromolécula como uma molécula 
constituída por uma cadeia principal formada por 
milhares de átomos organizados segundo conjuntos 
que se repetem 

 Distinguir plásticos quanto ao efeito do calor sobre 
eles (termoplásticos e termofixos) e relacionar este 
comportamento com a estrutura linear ou reticulada 
da cadeia polimérica. 

 Interpretar a síntese de um polímero como uma 
reação de polimerização a partir de um ou dois 
monómeros. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

60 a 70 
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 Diferenciar homo e co-polímeros pelo número e tipo 
de monómeros envolvidos na reacção de 
polimerização: um monómero no caso de 
homopolímeros e dois monómeros no caso de co-
polímerose relacionar a unidade estrutural com a 
estrutura do(s) monómero(s). Distinguir unidade 
estrutural do polímero da unidade estrutural do(s) 
monómero(s). 

 Relacionar o comprimento de uma cadeia polimérica 
com o grau de polimerização (número de vezes em 
que a unidade estrutural se repete). 

 Associar uma dada amostra de polímero a uma 
determinada cadeia polimérica “média”. 

 Relacionar a estrutura da macromolécula com a 
estrutura molecular do(s) monómero(s) respectivo(s). 

 Identificar, a partir da estrutura do(s) monómero(s), o 
tipo de reação de polimerização que pode ocorrer: 
de condensação ou de adição. 

 Interpretar a formação de um polímero de adição 
para o caso da polimerização do etileno (polietileno) 
e de seus derivados (poliacrílicos), tendo em conta os 
passos de iniciação, propagação e finalização. 

 Associar corpo vítreo ou vidro a um líquido sobre-
arrefecido que tem, à temperatura ambiente, um 
aspeto sólido mas que não possui estrutura cristalina 
organizada em toda a sua extensão. 

 Explicar o arrefecimento brusco da mistura vítrea 
como meio de evitar a formação de estrutura 
cristalina 

 Caraterizar um material como biomaterial, desde que 
seja utilizado em aplicações biomédicas que 
impliquem a interacção com sistemas biológicos, 
podendo ser de origem natural, ou não. 

 Reconhecer que os biomateriais podem dividir-se em 
quatro grupos principais: metais, cerâmicos, 
polímeros e compósitos. 

 Conhecer aplicações de biomateriais poliméricos em 
várias áreas da medicina (cardiologia, ortopedia, 
oftalmologia e libertação controlada de fármacos), 
devido a vantagens como fácil, preparação, grande 
variedade de compostos, densidade próxima dos 
meios biológicos e biocompatibilidade. 

 Identificar os materiais compósitos como materiais 
resultantes da combinação de pelo menos dois 
materiais quimicamente distintos (metais, cerâmicas 
ou polímeros), com uma interface de contacto, e 
criados para obter melhores propriedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
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Total: 200 
 
 
 
 

Prática 

O examinando realizará uma das atividades práticas 
laboratoriais (A.L.) referidas como obrigatórias no Programa 
da disciplina de Química, que poderá ser sorteada no 
momento de execução da componente prática. 
Competências/ objectivos a avaliar: 
-Identificar e cumprir regras de segurança no trabalho 
laboratorial a) 
-Manipular com correcção materiais e equipamento 
necessários à execução do trabalho a) 
-Construir a montagem laboratorial necessária à execução do 
trabalho a) 
Após a execução examinando deverá elaborar, na folha de 
prova, o relatório da atividade, de onde conste: 
1- Objectivo/finalidade do trabalho 
2- Registo de medições/ observações efectuadas 
3- Cálculo /tratamento dos dados recolhidos 
4- Conclusão/ crítica dos resultados 
A não execução da atividade prática implica cotação zero nos 
itens 2, 3 e 4 do relatório 

 
 
 
 

 
 

60 
 
 
 

 
 

140 
 
 
 
 
 
Total:200 

 
a) A execução prática da atividade será objecto de avaliação, pelo Júri da Prova, tendo em 

conta os objetivos/competências assinalados, registando na grelha de observação as 
cotações atribuídas. 
 

6. DURAÇÃO DA PROVA 
 
A prova tem a duração de 90 minutos+ 90 minutos com 30 minutos de tolerância. 
 
 
7. MATERIAL AUTORIZADO: 
 
Máquina de calcular gráfica e esferográfica de tinta azul ou preta.  
Não é permitido o uso de corretor. 
 
 


