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Agrupamento de Escolas de Felgueiras 

Cursos Profissionais 

Matriz da Prova de Exame – Época de Carnaval 

Módulo Q3 - Reações Químicas. Equilíbrio Químico Homogéneo 

Disciplina: Física e Química 

Prova constituída por:  Duas Versões 

Ano letivo: 2017/2018 

Duração da Prova de Exame: 90 minutos. 

 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos 

 

 Domínio Subdomínio 
 
 
MÓDULO Q3 – 
Reações Químicas. 
Equilíbrio Químico 
Homogéneo 
 
 
 

Reações químicas Aspetos qualitativos de uma reação química 
Aspetos quantitativos das reações químicas 

 
Aspetos energéticos de 

uma reação química 

Energia envolvida numa reação química 

Reações endotérmicas e exotérmicas 

 
Reações incompletas e 

equilíbrio químico 

Reversibilidade das reações químicas 
Aspetos quantitativos do equilíbrio químico 
Equilíbrios e desequilíbrios de um sistema reacional 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia dos itens Número de itens Cotação por item 
(pontos) 

Itens de seleção Escolha múltipla 6 8 

Itens de 
construção 

Resposta curta 5 8 
0 12 

Resposta restrita 0 12 
6 16 

 

 Caraterização da Prova (teste) 

- É disponibilizada duas versões da prova. 

- A prova está organizada por grupos de itens. 

- Os itens / grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, 
tabelas, gráficos, fotografias e esquemas. 

- A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 
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Critérios gerais de classificação da prova (teste)  

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos 
critérios de classificação relativos a cada tipologia de itens.  

  

Itens de resposta fechada de escolha múltipla  

As respostas em que é assinalada a alternativa correta são classificadas com a cotação total do item. As 
respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.  

  

Itens de resposta fechada curta  

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são 
classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.  

  

Itens de resposta aberta  

Os critérios de classificação dos itens de resposta aberta apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

As respostas, desde que corretas, 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 e rigorosa.  

  

Itens de resposta aberta curta  

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.  

Se a resposta contiver, no entanto, elementos contraditórios em relação aos elementos considerados 
corretos, é atribuída a classificação de zero  

pontos.  

  

Itens de resposta aberta extensa  

Nos itens de resposta aberta extensa e que impliquem a produção de um texto, a classificação a atribuir 
traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das competências de 
comunicação escrita em língua portuguesa.  

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 é cerca de 10% da cotação do item. Faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir 
descritos:  
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Itens de resposta aberta de cálculo de uma (ou mais) grandeza(s)  

Nos itens de cálculo de uma (ou mais) grandeza(s) a classificação a atribuir 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.  

Os níveis de desempenho, relacionados com o tipo de erros cometidos, correspondem aos seguintes 
descritores:  

  
 

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorreta de dados, conversão incorreta de unidades 
ou unidades incorretas no resultado final, desde que coerentes com a grandeza calculada. Erros de tipo 2 – 
erros de cálculo analítico, ausência de conversão de unidades*, ausência de unidades no resultado final, 
unidades incorretas no resultado final não coerentes com a grandeza calculada, e outros erros que não 
possam ser considerados de tipo 1.  

* Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efetuadas, contabiliza-se apenas como um 
erro de tipo 2.  

Na atribuição dos níveis de desempenho acima descritos, os erros cometidos só são contabilizados nas 
etapas que venham a ser consideradas para a classificação do item.  

O aluno deve respeitar sempre a instrução relativa à apresentação de todas as etapas de resolução, 
devendo explicitar todos os cálculos que tiver de efetuar, assim como apresentar todas as justificações e/ou 
conclusões eventualmente solicitadas.  
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No quadro seguinte apresentam-se os critérios de classificação a aplicar às respostas aos itens de cálculo 
de uma (ou mais) grandeza(s) em situações não consideradas anteriormente.  

  
  

Material a utilizar e material não autorizado  

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.  

O aluno deve ser portador de uma máquina de calcular gráfica. Não é permitido o uso de corretor.  

 

 Cotação da prova:  

A cotação da prova (teste) é expressa numa escala de 0 a 200 pontos, à qual corresponde um máximo de 
20 valores.  


