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Matriz 

FÍSICA-QUÍMICA                                                                                             2020                                               
   

Matriz Prova Extraordinária de Avaliação (Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto) 
 
3.º Ciclo do Ensino Básico - 8º Ano 

 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 8.º ano da 

disciplina de Físico-Química, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 

Objeto de avaliação  

Características e estrutura 

Critérios gerais de classificação 

Duração 

Material autorizado 

 

Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência os  documentos curriculares em vigor (Programa 3.º Ciclo do Ensino Básico e 

Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada, incidindo sobre o tema organizador seguinte:  

 

 Som e Luz. 

 

Características e estrutura 
 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A Prova está organizada por grupos de itens. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos nos 

documentos curriculares. 

A prova não inclui formulário. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

 

 

 

A distribuição da cotação pelos temas organizadores que constituem objeto de avaliação são as que se 

apresentam no quadro 1. 

 

 

http://www.dge.mec.pt/portugues
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Quadro 1 – Distribuição da cotação por subdomínios. 

Domínio Subdomínios Objetivos Cotação 

Som 
 

Produção e propagação do som 

Som e ondas 

Atributos do som e sua deteção pelo 

ser humano 

Fenómenos acústicos 

 

 

Conhecer e compreender a produção e a 

propagação do som. 

 

Compreender fenómenos ondulatórios 

num meio material como a propagação de 

vibrações mecânicas nesse meio, 

conhecer grandezas físicas características 

de ondas e reconhecer o som como onda. 

 

Conhecer os atributos do som, 

relacionando-os com as grandezas físicas 

que caracterizam as ondas, e utilizar 

detetores de som. 

 

Compreender alguns fenómenos acústicos 

e suas aplicações e fundamentar medidas 

contra a poluição sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

50 

pontos 

Luz 
 

Ondas de luz e sua propagação 

Fenómenos óticos 

Compreender fenómenos do dia em dia 

em que intervém a luz (visível e não 

visível) e reconhecer que a luz é uma onda 

eletromagnética, caracterizando-a. 

 

Compreender alguns fenómenos óticos e 

algumas das suas aplicações e recorrer a 

modelos da ótica geométrica para os 

representar. 

 

 

 

50 

pontos 

 

A prova inclui itens de seleção (predominantemente, de escolha múltipla) e itens de construção, de 

acordo com o quadro 2.  

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação por classe de itens 

Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação por 
classe de 

itens  

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

16 – 20 70 – 75 
Associação/correspondência 

Ordenação 

Completamento 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Resposta curta 

4 – 6 25 – 30 

Resposta restrita 
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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 e é expressa por um número inteiro, previsto 

na grelha de classificação.  

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta deve ser classificada se for 

possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. As respostas que não possam ser 

claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  

Se o aluno 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.  

 

 

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, ou exista a falta de clareza na indicação da opção correta. 

Não há lugar a classificações intermédias.  

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO  

Resposta curta  

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão 

ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Se a resposta contiver elementos contraditórios deve ser classificada com zero pontos. 

 

Resposta restrita  

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita que envolvam produção de um texto 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma 

dada pontuação. 

As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado, 

podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de 

classificação, desde que a linguagem usada em alternativa seja adequada. 

Se a resposta contiver elementos contraditórios, deve ser classificada com zero pontos. 

A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

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.  

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a 

atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 
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Os critérios de classificação dos itens de cálculo apresentam os passos de resolução e a pontuação 

correspondente a cada passo.  

O aluno deve respeitar sempre a instrução relativa à apresentação de todos os cálculos efetuados, assim 

como apresentar todas as justificações e/ou conclusões eventualmente solicitadas. A apresentação 

apenas do resultado final é classificada com zero pontos.  

Se a resolução de um item que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente imputável à resolução 

numérica ocorrida no item anterior, é atribuída a cotação total. 

A classificação das respostas aos itens que envolvam a realização de cálculos resulta da soma das 

pontuações atribuídas aos passos apresentados, à qual podem ser subtraídos pontos em função dos 

erros cometidos (erros de cálculo numérico ou analítico, ausência de unidades ou apresentação de 

unidades incorretas no resultado final, ausência de conversão ou conversão incorreta de unidades, 

transcrição incorreta de dados, entre outros). 

 

Duração 

 

A Prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

Material autorizado 

 

O aluno deve ser portador de: 

• caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta;  

• lápis, borracha, régua graduada, esquadro e transferidor;  

• calculadora científica não gráfica. 

 

Não é permitido o uso de corretor ou de “esferográfica-lápis”. 

  

 

 

 

 


