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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário, da
disciplina de Biologia, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios
gerais de classificação, material e duração.

1. Objeto de avaliação
A prova a que esta informação se refere incide nos domínios enunciados no disciplina, considerando as
Aprendizagens Essenciais preconizadas para a disciplina e as áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória.
A avaliação é realizada através de uma componente escrita e de uma componente prática, de duração limitada.

2. Caraterísticas e estrutura
A prova é constituída por uma componente escrita (classificado de 0 a 200 pontos), com peso de 70% e por uma
componente prática (trabalho prático e/ou experimental) (classificado de 0 a 200 pontos), com peso de 30%.
A classificação da prova é expressa pela média ponderada e arredondada às unidades das classificações obtidas
nas componentes teórica e prática, de acordo com o seguinte peso a atribuir a cada uma das componentes: a
ponderação de 70% da componente teórica corresponde a 140 pontos e a ponderação de 30% da componente
prática corresponde a 60 pontos, sendo o total da pontuação da prova de 200 pontos.
Componente escrita:
A prova tem duas versões: VERSÃO 1 e VERSÃO 2.
A prova está organizada por grupos.
A prova reflete uma visão integradora dos diferentes domínios da disciplina.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, gráficos, mapas,
fotografias e esquemas.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, verdadeiro e falso, sequência e associação/correspondência) e
itens de construção (resposta curta, restrita ou extensa).
Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um dos
domínios.
A prova termina com a palavra FIM.
Componente prática:
A prova prática, envolve a realização de um trabalho prático e/ou experimental bem como a interpretação e análise
dos resultados obtidos através da elaboração de um relatório no qual constem os itens indicados no enunciado ou
de um questionário. O júri irá fazer uso de um registo estruturado da avaliação do desempenho do aluno durante
a execução do trabalho prático.

Página 1 de 3

3. Critérios gerais de classificação
A cotação da prova é expressa em pontos, totalizando uma pontuação máxima de 200 pontos.
Uma questão não respondida ou anulada tem a cotação de 0 pontos.
Componente Escrita:
• A classificação a atribuir a cada item é obrigatoriamente expressa por um número inteiro de pontos.
• Todas as respostas dadas pelo aluno devem estar legíveis e devidamente referenciadas de uma forma que
permita a sua identificação inequívoca. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são
classificadas com zero pontos.
• A ausência de indicação inequívoca da versão da prova, implica a classificação com zero pontos das respostas
aos itens de seleção.
• Se o aluno responder ao mesmo item, mais do que uma vez, deve eliminar, clara e inequivocamente, a(s)
resposta(s) que considerar incorreta(s). No caso de tal não acontecer, é cotada a resposta que surge em primeiro
lugar.
• Nos itens de seleção - escolha múltipla.
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada:
- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
• Nos itens de seleção - associação ou correspondência.
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer
associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do
outro conjunto.
• Nos itens de seleção - ordenação.
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência está integralmente correta e completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
- é apresentada uma sequência incorreta;
- é omitido um, ou mais, dos elementos da sequência solicitada.
Não há lugar a classificações intermédias.
• Nos itens de completamento.
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única alternativa que
completa corretamente o espaço das afirmações.
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada:
- uma alternativa incorreta;
- as duas alternativas.
Não há lugar a classificações intermédias
• Nos itens de construção - resposta curta e restrita
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Caso a resposta
contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados para efeito da classificação os elementos que
satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta. Porém, se os elementos
referidos revelarem uma contradição entre si, a cotação a atribuir é zero pontos.
• Nos itens de construção - resposta restrita
Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho.
Níveis de desempenho:
– Nível 3 – Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros
esporádicos cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de coerência e de rigor de sentido.
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– Nível 2 – Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia,
cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.
– Nível 1 – Composição sem estruturação, com a presença de erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de
ortografia, com perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido.
A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor científico dos conteúdos
e a organização lógico-temática das ideias expressas no texto elaborado.
Neste tipo de itens, se a resposta incluir tópicos excedentes relativamente aos pedidos, deve ser atribuída a
cotação prevista desde que o aluno aborde os estipulados e os excedentes não os contrariem.
No caso de a resposta apresentar contradição entre tópicos excedentes e tópicos estipulados, não deve ser
atribuída qualquer cotação a estes últimos.
Componente Prática:
Serão sujeitos a descontos todos os erros relacionados com:
- A utilização incorreta do material fornecido.
- O desrespeito pelas regras de segurança.
- A utilização incorreta da terminologia científica.
- A análise e discussão dos resultados.

4. Material
Componente escrita:
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não
é permitido o uso de corretor nem lápis.
Componente prática:
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não
é permitido o uso de corretor nem lápis.
O aluno deve ser portador de bata.
Todo o material de laboratório, reagentes e material biológico, necessário à realização da atividade prática e/ou
experimental será fornecido ao aluno pelo júri da prova.

5. Duração
Componente Escrita: 90 minutos
Componente Prática: 90 minutos + 30 minutos de tolerância
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário, da
disciplina de Educação Física, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e
estrutura, critérios gerais de classificação, material e duração.

1. Objeto de avaliação
A prova de exame de equivalência à frequência de Educação Física incide sobre os conhecimentos, habilidades
e capacidades respeitantes aos conteúdos enquadrados em domínios do Programa da disciplina, passíveis de
avaliação em componente escrita com uma ponderação de 30% e componente prática com uma ponderação de
70%, de duração limitada.
PROVA TEÓRICA
Conteúdos

Objetivos
Grupo I
* Identificar e compreender a importância do desenvolvimento das
capacidades motoras e da composição corporal

Aptidão Física
Ética desportiva

* Analisar criticamente as características de um estilo de vida saudável,
relacionando-as com atitudes e comportamentos individuais e sociais dos
jovens e adultos.
* Analisar criticamente aspetos gerais da ética desportiva.
Grupo II

Ginástica de solo
Ginástica de aparelhos

* Identificar os diferentes elementos gímnicos
* Conhecer e identificar os diferentes aparelhos, as suas funções e o modo
de execução das técnicas, compreendendo as regras de segurança.
Grupo III

Atletismo:
Corridas
Saltos

* Identificar os espaços utilizados nas diferentes disciplinas do atletismo
* Conhecer e identificar as diferentes provas de atletismo, o regulamento
de cada uma e as suas ações técnicas fundamentais.

Lançamentos
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Grupo IV
Desportos coletivos:
Futsal
Basquetebol
Voleibol

* Conhecer as regras fundamentais de cada modalidade
* Identificar os espaços de cada jogo e suas marcações
* Identificar princípios básicos das ações ofensivas e defensivas de cada
modalidade.

Andebol

PROVA PRÁTICA
Conteúdos

Objetivos
Grupo I
Realizar um esquema de solo com os seguintes elementos obrigatórios:

Ginástica de solo

* Rolamento à Frente * Rolamento à Retaguarda * Apoio facial invertido *
Elemento de flexibilidade * Elemento de Equilíbrio * Roda
Grupo II

Atletismo:
Realizar uma corrida de 40 metros, com partida de blocos.
Corrida de velocidade
Grupo III
Realizar com correção e oportunidade em exercícios critério as seguintes
ações:
Voleibol
* Serviço * Manchete * Remate * Bloco * Posicionamento e deslocamento
defensivo * Passe
Grupo IV
Realizar com correção e oportunidade em exercícios critério as seguintes
ações:
Andebol
* Passe de ombro * Passe picado * Drible * Remate em apoio * Remate em
suspensão * Mudanças de direção em drible

2. Caraterísticas e estrutura
A prova de equivalência à frequência é composta por uma prova teórica e uma prova prática que engloba os
blocos temáticos constantes do programa da disciplina com a seguinte cotação:
PROVA TEÓRICA
Estrutura

Cotações
Grupo I – 20 pontos

Item 1 – 4 questões de resposta aberta

20 pontos (5 pontos cada)
Grupo II - 20 pontos

Item 2 – 10 questões de escolha múltipla
Item 3 – 2 questões de resposta aberta

10 pontos (1 ponto cada)
10 pontos (5 pontos cada)
Grupo III - 30 pontos
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Item 4 – 10 questões de completar
Item 5 – 10 questões de correspondência
Item 6 – 2 questões de resposta aberta

10 pontos (1 pontos cada)
10 pontos (1 pontos cada)
10 pontos (5 pontos cada)
Grupo IV - 30 pontos

Item 7 – 20 questões de escolha verdadeiro e falso
Item 8 – 2 questões de resposta aberta

20 pontos (1 pontos cada)
10 pontos (5 pontos cada)

PROVA PRÁTICA
Estrutura

Ginástica no solo

Cotações
Grupo I – 30 pontos
6 tarefas motoras – 4 pontos cada
Atividade global – 6 pontos
Grupo II - 22 pontos
3 tarefas motoras – 6 pontos cada
Atividade global – 4 pontos

Corrida de velocidade (40 metros)

Grupo III - 24 pontos
6 tarefas motoras – 4 pontos cada

Voleibol

Grupo IV - 24 pontos
6 tarefas motoras – 4 pontos cada

Andebol

3. Critérios gerais de classificação
As respostas elegíveis e o afastamento integral dos aspetos solicitados implicam que as respostas sejam
classificadas com zero.
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de correção a seguir indicados:
PROVA TEÓRICA
Estrutura

Cotações
Grupo I – 20 pontos

Item 1 (20 Pontos)

Item 2 (10 Pontos)
Item 3 (10 Pontos)

Conteúdo correto e adequado - 50%
Organização coerente das ideias - 25%
Capacidade de síntese - 25%
Grupo II - 20 pontos
Conteúdo correto e adequado – 100%
Conteúdo correto e adequado - 50%
Organização coerente das ideias - 25%
Capacidade de síntese - 25%
Grupo III - 30 pontos

Item 4 (10 Pontos)
Item 5 (10 Pontos)
Item 6 (10 Pontos)

Conteúdo correto e adequado – 100%
Conteúdo correto e adequado – 100%
Conteúdo correto e adequado - 50%
Organização coerente das ideias - 25% / Capacidade de síntese - 25%
Grupo IV - 30 pontos

Item 7 (20 Pontos)
Item 8 (10 Pontos)

Conteúdo correto e adequado – 100
Conteúdo correto e adequado - 50%
Organização coerente das ideias - 25% / Capacidade de síntese - 25%
PROVA PRÁTICA

Estrutura

Cotações
Grupo I – 30 pontos
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Ginástica no solo

Executa correta e adequadamente as ações motoras – 50 %
Aplicação correta dos regulamentos – 25%
Criatividade e capacidade crítica - 25%.
Grupo II - 22 pontos

Corrida de velocidade (40 metros)

Executa correta e adequadamente as ações motoras – 50 %
Aplicação correta dos regulamentos – 25%
Criatividade e capacidade crítica - 25%.
Grupo III - 24 pontos

Voleibol

Executa correta e adequadamente as ações motoras – 50 %
Aplicação correta dos regulamentos – 25%
Criatividade e capacidade crítica - 25%.

Andebol

Executa correta e adequadamente as ações motoras – 50 %
Aplicação correta dos regulamentos – 25%
Criatividade e capacidade crítica - 25%.

Grupo IV - 24 pontos

4. Material
Para a realização da prova teórica o aluno necessita de esferográfica de cor azul ou preta.
Para a realização da prova prática o aluno deve apresentar-se equipado, como se de uma aula de Educação
Física se tratasse (Ténis, calções e t-shirt ou fato de treino).

5. Duração
A prova tem a duração de 180 minutos, 90 minutos para a realização da prova teórica e 90 minutos para a
realização da prova prática, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo.
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário, da
disciplina deFísica,a realizar em2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios
gerais de classificação, material e duração.

1. Objeto de avaliação
A prova é constituída por duas componentes: a componente escrita (CE) e a componente prática (CP).
As competências a avaliar decorrem dos objetivos gerais, enunciados no Programa da disciplina (homologado
em 2014), e nas Metas Curriculares (MC) de Física – 12.º Ano (MEC-2014). As Metas Curriculares foram
definidas a partir de uma seleção criteriosa de conteúdos do referido Programa, os quais se organizaram em
domínios, que correspondem às unidadestemáticas, e em subdomínios, que são subtemas dessas unidades.
•
•
•

Domínio 1 - Mecânica
Domínio 2 –Campos de forças
Domínio 3 – Física Moderna

Conteúdos
Cotação (em pontos)
Domínio 1 – Mecânica
100
Domínio 2 –Campos de forças
80
Domínio 3 – Física Moderna
20
TOTAL
200

2. Caraterísticas e estrutura
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta
curta e resposta restrita).
Os itens da prova podem ter como suporte, pequenos textos, tabelas de dados, gráficos, esquemas e fotografias.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do Programa e Metas Curriculares ou à
sequência dos seus conteúdos.
As respostas aos itens de resposta curta podem envolver, por exemplo, a apresentação de uma palavra, de uma
expressão, de uma frase, de um número, de uma equação ou de uma fórmula.
As respostas aos itens de resposta restrita podem envolver a produção de um texto com apresentação de uma
explicação, de uma previsão, de uma justificação ou de uma conclusão; ou podem envolver a realização de
cálculos e a apresentação de justificações ou de conclusões.
A prova é cotada para 200 pontos. As cotações parcelares serão apresentadas nos critérios específicos.
A prova inclui uma tabela de constantese um formulário.
Prova prática (P):
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As competências a avaliar nesta prova incluem uma das Atividades Laboratoriais (AL) referidas como
obrigatórias no Programa e Metas Curriculares de Física 12.º ano.
Tópicos
Cotação (em pontos)
Execução laboratorial, reflexão sobre o procedimento e recolha de dados
100
Tratamento de resultados, conclusões e reflexões sobre os resultados
100
TOTAL
200
A prova consta de um protocolo relativo a uma das atividades laboratoriais referidas, que o aluno seguirá,
executando as tarefas que lhe são pedidas.
Execução laboratorial, reflexão sobre o procedimento e recolha de dados:
•
Manipula com correção e respeito por normas de segurança, materiais e equipamentos.
•
Executa técnicas laboratoriais, de acordo com o protocolo experimental.
•
Recolhe, regista e organiza dados de observações de fontes diversas.
Tratamento de resultados, conclusões e reflexões sobre os resultados:
•
Interpreta os resultados obtidos e confronta-os com as hipóteses de partida e/ou resultados de
referência.
•
Efetua os cálculos necessários que lhe permitem tirar conclusões.
•
Identifica parâmetros que poderão afetar os resultados obtidos e/ou planifica formas de os controlar.
A prova é cotada para 200 pontos.As cotações parcelares serão apresentadas nos critérios específicos.
Cada uma das provas(EeP) é cotada para 200 pontos. A classificação final da Prova de Equivalência à
Frequência (CF) será a média ponderada das duas provas, calculada por:
CF = 0,7 × E + 0,3 × P

3. Critérios gerais de classificação
As respostas que se revelem ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de um item, o mesmo pode ser
classificado se, pela resposta apresentada, for possível identificá-lo inequivocamente.
Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s)
resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser apenas considerada a resposta apresentada
em primeiro lugar.
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de
classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
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.
Itens de construção
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão ser
atribuídas pontuações às respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos de
classificação.
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de
desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada pontuação.
Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a organização dos
conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.
Nos itens que envolvam a realização de cálculos, a classificação das respostas tem em conta a apresentação
das etapas necessárias à resolução do item. Serão penalizados os erros de cálculo (numéricos ou analíticos), a
ausência de unidades ou a apresentação de unidades incorretas no resultado final, a ausência de conversão ou
a conversão incorreta de unidades, a transcrição incorreta de dados, entre outros fatores de penalização.
A classificação das respostas aos itens de cálculo decorre do enquadramento simultâneo em níveis de
desempenho relacionados com a consecução das etapas necessárias à resolução do item, de acordo com os
critérios específicos de classificação, e em níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros cometidos.
Consideram-se os tipos de erros seguintes:
Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de dados, 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
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final, apresentação de unidades incorretas no resultado final não coerentes com a grandeza calculada e outros
erros que não possam ser considerados de tipo 1.
Os níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros cometidos e as desvalorizações associadas a cada
um dos níveis são apresentados no quadro seguinte:
Níveis Descritores
Desvalorização (pontos)
4
Ausência de erros.
0
3
Apenas erros de tipo 1, qualquer que seja o seu número.
1
2
Apenas um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de tipo 1.
2
1
Mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de tipo 1.
4
Na atribuição dos níveis de desempenho acima descritos, os erros cometidos só são contabilizados nas etapas
que venham a ser consideradas para a classificação da resposta.
Caso as respostas a este tipo de itens contenham elementos contraditórios, são consideradas para efeito de
classificação apenas as etapas que não apresentem esses elementos.

4. 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 material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua, esquadro e
transferidor).
O examinando deve ainda ser portador de calculadora gráfica.(Ofício Circular S-DGE/2017/3040).
A lista das calculadoras gráficas permitidas é fornecida pela Direção-Geral da Educação.
Não é permitido o uso de corretor..

5. Duração
A Prova escrita (E) tem a duração de 90 minutos.
A Prova prática (P) tem a duração de 90 minutos, com uma tolerância de 30 minutos.
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário, da
disciplina de Geografia C, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura,
critérios gerais de classificação, material e duração.

1. Objeto de avaliação
A prova de equivalência a frequência de Geografia C tem por referência o Programa de Geografia C em vigor. As
Orientações Curriculares para o ensino secundário integram quatro temas – O Sistema Mundial Contemporâneo;
Um Mundo Policêntrico; Um Mundo Fragmentado e Um Mundo de Contrastes. Os diferentes temas podem ser
alvo de prova separadamente ou de forma integrada. Assim, cada grupo que constitui a prova pode incluir itens
sobre diferentes temas articulados de forma coerente.

2. Caraterísticas e estrutura
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de dados,
gráficos, mapas, figuras e fotografias.
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do Programa.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos programáticos. A prova é
cotada para 200 pontos.

A valorização dos temas apresenta-se a seguir:
Valorização dos temas
TEMAS COTAÇÃO (em pontos)
Pode variar de:
O Sistema Mundial Contemporâneo - 0 a 50 pontos
Um Mundo Policêntrico - 0 a 50 pontos
Um Mundo Fragmentado - 0 a 50 pontos
Um Mundo de Contrastes - 0 a 50 pontos
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A tipologia de itens apresenta-se a seguir:
TIPOLOGIA DE ITENS
Itens de seleção: Escolha múltipla
Itens de construção: Resposta restrita
: Resposta extensa
A prova é constituída por 4 grupos.
Todas as questões são de resposta obrigatória.

3. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de
classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Itens de seleção
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só́ é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Itens de construção
Nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho no domínio
específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. Serão valorizados os
aspetos essenciais em detrimento dos acessórios.

4. Material
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou
preta.
As respostas são registadas no enunciado.
É permitida a utilização de régua, esquadro e transferidor.
Não é permitido: o uso de lápis, borracha ou corretor durante a prova assim como o uso de qualquer tipo de
tabela/formulário.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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1
Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário, da
disciplina de Psicologia B, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura,
critérios gerais de classificação, material e duração.

1. Objeto de avaliação
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no Programa
de Psicologia B em vigor para os Cursos Científico-humanísticos do 12º ano.
A prova integra itens que permitem avaliar a aprendizagem relativa aos conteúdos da unidade 1, temas 1, 2 e 4
do programa.
Tema 1 – A genética, o cérebro e a cultura
2 - Influências genéticas e epigenéticas no comportamento.
3 - A complexidade do ser humano e o seu inacabamento biológico.
4 - Elementos estruturais e funcionais do sistema nervoso.
6 - O cérebro e a capacidade de adaptação e autonomia do ser humano.
7 - Fatores no processo de tornar-se humano.
Tema 2 – A mente e a integração das dimensões cognitiva, emocional e conativa
20 – O carácter específico dos processos cognitivos.
21 – O carácter específico dos processos emotivos.
Tema 3 – Eu com os outros – As relações precoces e interpessoais
11 - A estrutura da relação do bebé com a mãe.
12 - Relações precoces no tornar-se humano.
13 - Processos fundamentais da cognição social.
14 - Processos de influência entre indivíduos.
15 - Processos de relação entre indivíduos e grupos.

2. Caraterísticas e estrutura
A prova tem duas versões (Versão 1 e Versão 2).
A prova está organizada por grupos de itens.
A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência das unidades temáticas no programa da
disciplina de Psicologia B.
A prova inclui dois grupos de itens discriminados no Quadro 1
Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens
Número de itens
Cotação por item (em pontos)
ITENS DE SELEÇÃO
Escolha múltipla
10
5
ITENS DE CONSTRUÇÃO Resposta curta
3
30
Resposta extensa
1
60
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3. Critérios gerais de classificação
A ausência de indicação inequívoca da versão (Versão 1 ou Versão 2) implica a classificação com zero pontos
em todas as respostas aos itens de seleção.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s)
resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em
primeiro lugar.
GRUPO I
Itens de seleção / Escolha múltipla
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
GRUPO II
Itens de construção / resposta curta
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta apresentam-se organizados por níveis de
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É classificada com zero pontos
qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho
GRUPO III
Item de construção / resposta extensa
O critério de classificação da resposta ao item de resposta extensa apresenta-se organizado por níveis de
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico
da disciplina.
A avaliação das competências específicas da disciplina decorre da verificação de uma articulada e coerente
apresentação dos conteúdos relevantes, da utilização correta da terminologia da disciplina e da interpretação
adequada do documento apresentado
A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a
classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta valorização
corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir
descritos.
Quadro 2 – Descritores do domínio da comunicação escrita
Níveis Descritores
3
Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros
esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido
2
Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia,
cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.
1
Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia,
cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido.

4. Material
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou
preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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1
Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário, da
disciplina deQuímica,a realizar em2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios
gerais de classificação, material e duração.

1. Objeto de avaliação
A prova é constituída por duas componentes: a componente escrita (CE) e a componente prática (CP).
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), de julho de 2017, e nas Aprendizagens Essenciais (AE)
de Química do 12.º ano, de agosto de 2018.
As competências a avaliar estão relacionadas com o conhecimento científico e, tal como o PASEO e as AE
referem, exigem um desenvolvimento paralelo de competências transversais.
As dimensões de competências desenvolvem-se nos três domínios temáticos que configuram as AE:
Domínio 1 – Metais e ligas metálicas
Domínio 2 – Combustíveis, energia e ambiente
Domínio 3 – Plásticos, vidros e novos materiais
Cotações por domínio
Conteúdos
D1 – Metais e ligas metálicas
D2 – Combustíveis, energia e ambiente
D3 – Plásticos, vidros e novos materiais
TOTAL

Cotação em pontos
de 80 a 150
de 60 a 100
de 0 a 40
200 pontos

A componente prática é relativa a uma Atividade Laboratorial (AL) referida como obrigatória nas AE de Química
do12.º ano.
A prova contém duas propostas relativas a duas das AL previstas nas AE, das quais deve optar por apenas uma.
A prova selecionada prevê a execução por parte do aluno de um protocolo escolhido (grupo I), seguido de um
conjunto de questões sobre a mesma atividade (grupo II).
A prova prática a realizar terá a cotação de 200 pontos. As cotações parcelares estão definidas nos critérios
específicos de classificação.
•
Execução laboratorial, reflexão sobre o procedimento e recolha de dados (100 pontos)
1 – Manipula com correção e respeito por normas de segurança materiais e equipamentos.
2 – Executa técnicas laboratoriais de acordo com o protocolo experimental.
3 – Recolhe, regista e organiza dados e observações de fontes diversas.
•
Tratamento de resultados, conclusões e reflexão sobre os resultados (100 pontos)
1 – Trata os resultados, efetuando os cálculos necessários que lhe permitem tirar conclusões.
2 – Interpreta os resultados obtidos e/ou as observações efetuadas e confronta-os/as com as previsões de
partida e/ou os resultados/as observações de referência.
3 – Identifica parâmetros que poderão afetar os resultados obtidos e/ou planifica formas de os controlar.
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CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PROVA (CF)
Cada uma das componentes (CE e CP) é cotada com 200 pontos. A classificação final (CF) será a média
ponderada das duas provas, calculada por: CF = 0,7XCE + 0,3xCP

2. Caraterísticas e estrutura
A prova escrita irá apresentar as seguintes características técnicas:
•
Será identificado e assinalado no enunciado de cada prova um conjunto de itens cuja resposta é
obrigatoriamente contabilizada para a classificação final. Estes são itens que incidem, por exemplo,em
competências e conhecimentos desenvolvidos e consolidados ao longo do percurso escolar ouna informação
facultada pelos suportes associados ao item.
•
Os alunos poderão responder a todos os restantes itens de cada prova, sendo contabilizadas paraa
classificação final as respostas aos itens em que os alunos obtenham melhor pontuação:
o
6 itens obrigatórios (a valer 15 pontos cada);
o
serão selecionadasas 11 melhores respostas das restantes 17 (a valer 10 pontos cada);
o
a prova deverá conter 23 itens.
•
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de
dados, gráficos, fotografias e esquemas.
•
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios das AE ou à sequência dos
seus conteúdos.
•
A prova é cotada para 200 pontos.
•
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte:
Tipologia de itensNúmero de itens
Itens de seleção
Escolha múltipla 8 a 15
Itens de construção
Resposta curta 1 a 5
Resposta restrita 5
•
As respostas aos itens de resposta curta podem envolver, por exemplo, a apresentação de uma palavra,
de uma expressão, de uma frase, de um número, de uma equação ou de uma fórmula.
•
As respostas aos itens de resposta restrita podem envolver a produção de um texto com apresentação
de uma explicação, de uma previsão, de uma justificação ou de uma conclusão; ou podem envolver a realização
de cálculos e a apresentação de justificações ou de conclusões.
•
Os alunos têm acesso a uma tabela de constantes, a um formulário e à Tabela Periódica, semelhante
ao fornecido em exames nacionais.

3. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de
classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
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.
Itens de construção
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão ser
atribuídas pontuações às respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos de
classificação.
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de
desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada pontuação.
Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a organização dos
conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.
Nos itens que envolvam a realização de cálculos, a classificação das respostas tem em conta a apresentação
das etapas necessárias à resolução do item. Serão penalizados os erros de cálculo (numéricos ou analíticos), a
ausência de unidades ou a apresentação de unidades incorretas no resultado final, a ausência de conversão ou
a conversão incorreta de unidades, a transcrição incorreta de dados, entre outros fatores de penalização.
A classificação das respostas aos itens de cálculo decorre do enquadramento simultâneo em níveis de
desempenho relacionados com a consecução das etapas necessárias à resolução do item, de acordo com os
critérios específicos de classificação, e em níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros cometidos.
Consideram-se os tipos de erros seguintes:
Página 2 de 3

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de dados, 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 não coerentes com a grandeza calculada e outros
erros que não possam ser considerados de tipo 1.
Os níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros cometidos e as desvalorizações associadas a cada
um dos níveis são apresentados no quadro seguinte:
Níveis Descritores
Desvalorização (pontos)
4
Ausência de erros.
0
3
Apenas erros de tipo 1, qualquer que seja o seu número.
1
2
Apenas um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de tipo 1.
2
1
Mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros de tipo 1.
4
Na atribuição dos níveis de desempenho acima descritos, os erros cometidos só são contabilizados nas etapas
que venham a ser consideradas para a classificação da resposta.
Caso as respostas a este tipo de itens contenham elementos contraditórios, são consideradas para efeito de
classificação apenas as etapas que não apresentem esses elementos.

4. Material

•
O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével azul ou preta.
•
O examinando deve ainda ser portador de máquina de calcular científica ou gráfica em conformidade
com 2819/2021/DGE-DSDC-DES e respetivo anexo.
•
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pela escola.
•
Não é permitido o uso de corretor ou de “esferográfica-lápis”.

5. Duração
A componente escrita tem a duração de 90 minutos.
A componente prática tem a duração de 90 minutos, com tolerância de 30 minutos.
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