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MATRIZ DA PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Físico-Química 

2022 

Prova Código 11 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 
O presente documento divulga informação relativa à matriz prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do ensino 

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

• Referencial de avaliação 

• Valorização dos conteúdos da prova prática e da prova escrita 

• Tipologia dos itens, número e cotação por item 

• Critérios gerais de classificação  

 
Referencial de avaliação 

A prova incide sobre as aprendizagens relativas à totalidade dos anos em que a disciplina é lecionada (7.o, 8.o e 
9.o), nomeadamente os domínios de aprendizagem: 

7º
 a

no
 

Espaço 
Universo e distâncias no Universo  
Sistema Solar 
A Terra, a Lua e as 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 

Energia Fontes de energia e transferências de energia 

8º
 a

no
 

Reações 
químicas 

Explicação e representação de reações químicas  
Tipos de reações químicas 
Velocidade das reações químicas 

Som 
Produção e propagação do som e ondas  
Atributos do som e sua deteção pelo ser humano e fenómenos acústicos  

Luz 
Ondas de luz e sua propagação  
Fenómenos óticos 

9º
 a

no
 

Movimentos 
na Terra 

Movimentos na Terra 
Forças e movimentos 
Forças, movimentos e energia 
Forças e fluidos 

Eletricidade Corrente elétrica, circuitos elétricos, efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 

Classificação 
dos materiais 

Estrutura atómica  
Propriedades dos materiais e Tabela Periódica (TP)  
Ligação química  
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Valorização dos conteúdos da prova prática e da prova escrita 

A valorização dos domínios de aprendizagem, por ano de escolaridade, está indicada no Quadro 1.  

No Quadro 2 está indicada a valorização da metodologia a cumprir, por parte do aluno, na prova prática. 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios de aprendizagem, por ano de escolaridade, constantes na prova escrita. 

7º ANO 8º ANO 9º ANO 

TERRA NO ESPAÇO E EM 
TRANSFORMAÇÃO 

SUSTENTABILIDADE 
NA TERRA 

VIVER MELHOR 
NA TERRA 

Espaço 
Materiais 
Energia 

Reações Químicas 
Som e Luz 

Movimentos na Terra 
Eletricidade 

Classificação dos Materiais 

30 pontos 30 pontos 40 pontos 

 

Quadro 2 – Valorização da metodologia a cumprir, por parte do aluno, na prova prática 

METODOLOGIA A APLICAR COTAÇÃO EM PONTOS 

Execução do protocolo experimental 30 

Registo, tratamento de dados e conclusões 70 

 

Os conteúdos a avaliar em cada domínio e respetiva cotação, na prova escrita, apresentam-se no Quadro 3. 

Quadro 3- Valorização dos conteúdos de cada domínio de aprendizagem na prova escrita. 

Domínio Conteúdos  Cotação 

Espaço 
Formação do Universo e estrelas; Modelos do Universo; Distâncias no Sistema 
Solar e para além do Sistema Solar; Astros do Sistema Solar: Sucessão dos 
dias e noites; As estações do ano; Fases da lua e eclipses; Forças gravíticas. 

10 pontos 

Materiais 
Substâncias e misturas de substâncias; Caraterização de uma solução; 
Concentração e densidade; Técnicas de separação dos componentes de 
misturas homogéneas e heterogéneas; Distinção entre transformações físicas 
e químicas. 

20 pontos 

Energia 
Fontes primárias e secundárias de energia; Fontes renováveis e não 
renováveis; Transferência e transformações de energia; Condução, convecção 
e radiação. 

Reações  
químicas 

As reações químicas explicadas em termos de rearranjo de átomos; Lei de 
Lavoisier. 

15 pontos 
As soluções ácidas, básicas e neutras; Reações de ácido – base; Reações de 
Precipitação; Reações de oxidação-redução. 

Som Caraterísticas das ondas sonoras e propriedades do som. Fenómenos 
sonoros. 

 15 pontos 

Luz 
Velocidade da luz. Reflexão, absorção e refração da luz. 
Espetro eletromagnético. 
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Movimentos na 
Terra 

Noção de movimento e repouso; Grandezas vetoriais e escalares; Relacionar 
noções de trajetória, posição, velocidade e aceleração. 
Caracterização de movimentos; Análise de gráficos. 

25 pontos 

Forças: seus efeitos e sistemas, leis de Newton. 

Energia cinética e potencial. Transformações de energia. 
Energia fornecida, útil e dissipada. Energia mecânica. 

Impulsão. Lei de Arquimedes. 

Eletricidade Circuitos elétricos. Lei de Ohm. 

Classificação   
dos Materiais 

Modelo da nuvem eletrónica; Tamanho dos átomos; Níveis de energia; 
Distribuição eletrónica; Eletrões de valência; Regularidade nos grupos da 
Tabela Periódica. 

15 pontos 

Constituição da matéria; Elemento químico; Número atómico; Número de 
massa; Isótopos; Massa atómica relativa; Tabela periódica; Grupo e período; 
Localização na tabela periódica dos elementos representativos. 

Propriedades dos metais, não-metais e semimetais; Metais alcalinos e 
alcalino terrosos; halogéneos e gases raros. 

Ligação covalente, iónica e metálica; Compostos de carbono. 

 

A tipologia dos itens a avaliar e a valorização por item, da prova prática, apresentam-se no Quadro 4. 

Quadro 4- Valorização da tipologia dos itens a avaliar e a valorização por item da prova experimental. 

Execução do protocolo experimental Registo, tratamento de dados e conclusões 

Leitura do 
protocolo 

Cumprimento das 
regras de segurança 

Manuseamento do 
material e dos 
equipamentos 

Registo de 
observações 

Tratamento 
dos resultados Conclusões 

5 pontos 10 pontos 15 pontos 10 pontos 40 pontos 20 pontos 

30 pontos 70 pontos 
 

Tipologia dos itens, número e cotação por item 

A prova escrita está organizada por grupos de itens. A tipologia dos itens, o seu número e a cotação por item, 

apresentam-se no Quadro 5. 

Quadro 5 - Tipologia dos itens a avaliar, número e a valorização por item da prova escrita. 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS COTAÇÃO POR ITEM (pontos) 

Itens de 
seleção 

Escolha múltipla 
5 - 12 1 a 4 Verdadeiro ou falso 

Associação e/ou correspondência 

Itens de 
construção 

Resposta curta 
10 - 25 1 a 8 Resposta restrita 

Cálculo 
  


