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INFORMAÇÃO-PROVA 

Química 

2022 

Prova - Código 342 

12.º Ano de Escolaridade 

  

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 12º ano 

de escolaridade de Química, a realizar em 2022, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação  

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração  

 

Objeto de avaliação  

A prova de equivalência à frequência avalia o desempenho das competências gerais, que decorrem 

dos objetivos gerais enunciados no programa da disciplina, e das competências específicas, que 

decorrem da operacionalização dos objetivos de aprendizagem, de acordo com as metas 

curriculares da disciplina, cujo atual Programa foi homologado em 2018 (Em vigor de acordo com o 

previsto no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) segundo o Despacho n.º 

15971/2012, de 14 de dezembro.  

 

Caracterização da prova  

A prova consta de vários conjuntos de itens que têm como suporte informações que podem ser 

fornecidos sob a forma de textos, figuras, tabelas ou gráficos. 

A prova abrange itens de tipologia diversificada, de acordo com as competências que se pretende 

avaliar. 

A prova inclui itens de resposta fechada (ex. itens de escolha múltipla), que incidem sobre o 

conhecimento de conceitos e a relação entre eles, podendo envolver cálculos simples, e itens de 

resposta aberta (composição curta e composição extensa orientada), que podem envolver uma 

abordagem multitemática, destinada a avaliar a capacidade de visão integrada dos vários conteúdos 

programáticos. 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf


2 de 2 
Prova – Código 342 

Para a realização da prova prática o aluno deve obrigatoriamente fazer-se acompanhar de bata 

(sob pena de não poder realizar a prova o que resulta na consequente não aprovação no 

exame). 

É fornecido ao aluno o protocolo experimental da atividade prática a realizar e todas as questões 

são de resolução obrigatória. 

 

Material  

O aluno deve ser portador de:  

• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

• régua e de calculadora científica; 

O exame inclui uma tabela de constantes, um formulário e uma Tabela Periódica. 

 

O aluno, na componente prática, deve ser portador de: 

• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

• bata branca; 

• lápis de carvão; 

• borracha. 

Não é permitido o uso de corretor em nenhuma das componentes da prova.  

 

Duração  

Prova teórica - duração de 90 minutos. 

Prova prática - duração de 90 minutos + 30 minutos de tolerância 

 


