Informação - Prova de Equivalência à Frequência

QUÍMICA

2019

Prova 342
12º Ano de Escolaridade
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino
secundário da disciplina de Química, a realizar em 2019, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
• Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os conteúdos e as competências enunciados nas Metas Curriculares de
Química - 12.o ano (MEC 2014, com entrada em vigor no ano letivo 2017/2018) do curso científicohumanístico de Ciências e Tecnologias, cujo Programa foi homologado em 2004.
A prova permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração
limitada, nomeadamente: conhecimento e compreensão de conceitos, leis e teorias que descrevem,
explicam e preveem fenómenos, e que fundamentam a aplicação daqueles conceitos em situações e
contextos diversificados; seleção, análise, interpretação e avaliação crítica de informação relativa
a situações concretas; produção de representações variadas da informação científica, apresentação
de raciocínios demonstrativos e comunicação de ideias em situações e contextos diversificados.
Na prova serão avaliadas aprendizagens relativas a todos os domínios do programa: 1. Metais e Ligas
Metálicas, 2. Combustíveis, Energia e Ambiente e 3. Plásticos, Vidros e Novos Materiais.

Caracterização da prova
Será realizada uma prova escrita, cotada para 200 pontos, com um peso na classificação final de
70% e uma prova prática, igualmente cotada para 200 pontos, com um peso na classificação final de
30%, de acordo com a legislação em vigor.
A classificação das provas constituídas por duas componentes é expressa pela média ponderada e
arredondada às unidades das classificações obtidas nas duas componentes.
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Prova escrita
A prova escrita apresenta de quatro a seis grupos de itens e ainda Tabela de Constantes, Formulário
e Tabela Periódica, referidos neste documento como Anexo 1, 2 e 3, respetivamente.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas,
gráficos, fotografias e esquemas.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios e subdomínios do programa.
As respostas aos itens podem requerer a mobilização de conhecimentos e de capacidades relativos
a mais do que um dos domínios/subdomínios do programa. Neste sentido, a prova avalia
aprendizagens de forma integrada e articulada.
Outros dados imprescindíveis à resolução de um dado item, para além dos indicados nos textos, nos
gráficos, nas figuras ou nas tabelas, são indicados no final do seu enunciado.
A valorização dos domínios do programa na prova escrita sintetiza-se no Quadro 1.

Quadro 1 - Valorização dos domínios do programa na prova escrita
Domínio

Cotação (em pontos)

Metais e Ligas Metálicas

60 a 100

Combustíveis, Energia e Ambiente

60 a 100

Plásticos, Vidros e Novos Materiais

40 a 80

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

Prova prática
A prova prática é constituída pela realização, parcial ou total, de uma das atividades laboratoriais
(AL) referidas nas Metas Curriculares da disciplina de Química e pela elaboração do respetivo
relatório.
A valorização das partes da prova prática é indicada no Quadro 2.

Quadro 2 - Valorização das partes da prova prática
Cotação (em pontos)
Observação direta da execução da atividade

60 a 80

Relatório escrito

120 a 140

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial).
O examinando deve ser portador de régua, esquadro e transferidor.
O examinando deve ainda ser portador de calculadora científica, sem capacidades gráficas, não
alfanumérica e não programável, que disponha, no mínimo, das seguintes potencialidades:

po-
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tenciação; raiz quadrada; função logaritmo (de base 10) e função inversa (10 ); possibilidade de
escrever números em notação científica.
Não é permitido o uso de corretor.
Na prova prática, para realização da atividade laboratorial, é obrigatório o uso de bata.

Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos; a prova prática tem a duração de 90 minutos a que
acresce a tolerância de 30 minutos.

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se
for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que
surgir em primeiro lugar.

ITENS DE SELEÇÃO
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de
forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é
considerada equivalente à indicação da letra correspondente.

ITENS DE CONSTRUÇÃO
Resposta curta
Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas,
de acordo com os critérios específicos.
As respostas que contenham elementos contraditórios são classificadas com zero pontos.
As respostas em que sejam utilizadas abreviaturas, siglas ou símbolos não claramente identificados
são classificadas com zero pontos.

Resposta restrita
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de
desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada
pontuação.
Caso as respostas contenham elementos contraditórios, os tópicos ou as etapas que apresentem
esses elementos não são considerados para efeito de classificação, ou são pontuadas com zero
pontos, respetivamente.
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de
desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que as respostas forem
enquadradas. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais
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elevado de entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de
desempenho é classificada com zero pontos.
As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos
critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas
que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado
e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.
Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta os
tópicos de referência apresentados, a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem
científica adequada.
Nas respostas que envolvam a produção de um texto, a utilização de abreviaturas, de siglas e de
símbolos não claramente identificados ou a apresentação apenas de uma esquematização do
raciocínio efetuado constituem fatores de desvalorização, implicando a atribuição da pontuação
correspondente ao nível de desempenho imediatamente abaixo do nível em que a resposta seria
enquadrada.
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta
da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas, à qual podem ser subtraídos pontos em
função dos erros cometidos.
Na classificação das respostas aos itens que envolvam a realização de cálculos, consideram-se dois
tipos de erros:
Erros de tipo 1 — erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de valores numéricos na
resolução, conversão incorreta de unidades, desde que coerentes com a grandeza calculada, ou
apresentação de unidades incorretas no resultado final, também desde que coerentes com a
grandeza calculada.
Erros de tipo 2 — erros de cálculo analítico, ausência de conversão de unidades (qualquer que seja
o número de conversões não efetuadas, contabiliza-se apenas como um erro de tipo 2), ausência de
unidades no resultado final, apresentação de unidades incorretas no resultado final e não coerentes
com a grandeza calculada.
À soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas deve(m) ser subtraído(s):
• 1 ponto, se forem cometidos apenas erros de tipo 1, qualquer que seja o seu número.
• 2 pontos, se for cometido apenas um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de tipo
1 cometidos.
• 4 pontos, se forem cometidos mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de
erros de tipo 1 cometidos.
Os erros cometidos só são contabilizados nas etapas que não sejam pontuadas com zero pontos.
No Quadro 3, apresentam-se os critérios de classificação a aplicar, em situações específicas, às
respostas aos itens de resposta restrita que envolvam a realização de cálculos.
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Quadro 3 – Critérios de classificação a aplicar a itens com realização de cálculos
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Quanto à prova prática, e no que respeita à realização da atividade laboratorial, os critérios de
classificação estão organizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas.
O enquadramento num determinado nível de desempenho contempla aspetos relativos ao
cumprimento do procedimento experimental, à correta utilização e manuseamento do material de
laboratório, respeitando sempre os cuidados de segurança, cuja valorização deve ser feita de
acordo com os descritores apresentados no Quadro 4.

Quadro 4 – Descritores da observação direta da atividade laboratorial

Níveis
3

2

1

Descritores
Cumpre o procedimento experimental.
Utiliza e manuseia corretamente materiais, reagentes e equipamentos de laboratório.
Respeita os cuidados de segurança associados à atividade laboratorial que realiza.
Cumpre o procedimento experimental.
Utiliza e manuseia materiais, reagentes e equipamentos de laboratório com algumas
falhas.
Respeita os cuidados de segurança associados à atividade laboratorial que realiza.
Cumpre parcialmente o procedimento experimental sem falhas na utilização e
manuseamento dos materiais, reagentes e equipamentos de laboratório.
Respeita os cuidados de segurança associados à atividade laboratorial que realiza.

Na realização da atividade laboratorial, o desrespeito pelas regras de segurança, que ponha em
causa a integridade física do examinando ou dos professores vigilantes, implicará a imediata
interrupção da atividade e a consequente atribuição de zero pontos.
Na elaboração do relatório referente à atividade laboratorial realizada devem ser contemplados os
seguintes tópicos: Objetivos da atividade; Dados recolhidos e sua análise; Conclusões e Crítica.
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Anexo 1 – TABELA DE CONSTANTES

Constante de Avogadro

NA = 6,02 x 1023 mol-1

Produto iónico da água (a 25 oC)

Kw = 1,00 x 10-14

Volume molar de um gás (PTN)

Vm = 22,4 dm3 mol-1

Constante universal dos gases

R = 0,082 atm dm3 mol-1 K-1
R = 8,31 J mol-1 K-1

Anexo 2 – FORMULÁRIO
•

Quantidade de matéria, massas e volumes ...................................................... m = n M
m – massa

N = n NA

n – quantidade de matéria

V = n Vm

M – massa molar

ρ=

m
V

N – número de entidades
NA – constante de Avogadro
V – volume
Vm – volume molar

ρ – massa volúmica
•

Soluções e dispersões

n
V
nA
xA =
ntotal

.................................................................................................. c =
c – concentração de solução
N – quantidade de matéria
V – volume de solução
x – fração molar
•

Absorvência (ou absorvância) de uma solução ......................................

A=Ԑl c

Ԑ – coeficiente de absorção molar
l – espessura da amostra
c – concentração da solução
•

Relação entre pH e concentração de H3O+ ...................... pH = –log {[H3O+]/ mol dm-3}
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•

Grau de ionização/dissociação
.................................................................................................

α =

n
n0

n – quantidade de matéria ionizada/dissociada
n0 – quantidade de matéria dissolvida
•

Equação de estado dos gases ideais .................................................... p V = n R T
p – pressão
V – volume
n – quantidade de matéria
R – constante universal dos gases
T – temperatura absoluta (temperatura em kelvin)

•

Conversão de temperatura (de grau Celsius para Kelvin) ................ T/K = t/oC + 273,15
T – temperatura absoluta
t (ou θ ) – temperatura Celsius

•

Trabalho realizado em função da variação do volume de um gás ............... W = – p ∆V
V – volume
P – pressão exterior

•

Energia transferida associada a uma variação de temperatura .................... E = m c ∆T
m – massa
c – capacidade térmica mássica
∆T – variação de temperatura

•

1.a Lei da Termodinâmica
.................................................................................................. ∆U = W + Q
∆U – variação da energia interna
W – energia transferida sob a forma de trabalho
Q – energia transferida sob a forma de calor

•

Entalpia .....................................................................................

H=U+pV

U – energia interna
P – pressão
V – volume
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Anexo 3 – TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
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