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1. Introdução 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência, a nível de escola, do Ensino 

Profissional, disciplina de FÍSICA e QUÍMICA – módulo Q7. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e do programa da disciplina referente ao 

módulo Q7. 

Este documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•Objeto de avaliação; • Características e estrutura; • Critérios de classificação; • Material; • Duração. 

 

2. Objeto de avaliação 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais. 

As orientações curriculares deste módulo, “Compostos Orgânicos, Reações Químicas”, procuram dar uma relevância especial à 

identificação de compostos orgânicos simples, quer pelo nome IUPAC, quer pelas fórmulas químicas - empírica, molecular, de 

estrutura e estereoquímica, bem como às reações características em que eles tomam parte. 

Na prova de equivalência à frequência do módulo Q7 será avaliada, no âmbito do elenco modular, a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades, nomeadamente: 

•Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 

•Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

•Interpretação de dados; 

•Interpretação de fontes de informação diversas; 

•Realização de cálculos simples e conversões de unidades; 

•Produção de textos. 

Não sendo relevante para a construção da prova a valorização relativa de cada um dos temas organizadores, todos os conteúdos 

nela constantes, e indicados no quadro seguinte, serão passíveis de serem abordados. 

   
Cotação 

(em pontos) 

MÓDULO 
Q7 

1. COMPOSTOS ORGÂNICOS 

1.1. O mundo dos compostos orgânicos: importância 
dos compostos orgânicos na sociedade 
1.2. Hidrocarbonetos alifáticos (alcanos, alcenos, 
alcinos, cíclicos) e aromáticos: nomenclatura e 
isomeria 
1.3. Outros compostos orgânicos 
- Classes funcionais e grupos característicos 
- Nomenclatura e isomeria 
- Fórmulas empíricas, fórmulas moleculares, 
fórmulas de estrutura e fórmulas estereoquímicas – 
significado e sua determinação 

130 a 170 

2. REAÇÕES DOS COMPOSTOS 
ORGÂNICOS 

2.1. Combustão (oxidação-redução) 
2.2. Adição a compostos insaturados: hidrogenação, 
halogenação e hidratação 
2.3. Esterificação 
2.4. Hidrólise 

30 a 70 
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3. Características e estrutura 
A prova contém um número variável de itens referentes a: compostos orgânicos e reações dos compostos orgânicos. 

Todos os itens são de resposta obrigatória. 

Alguns itens podem conter informações fornecidas por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, textos, figuras, tabelas e 

gráficos. 

A tipologia dos itens, o seu número e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte: 

 

Tipologia, número de itens e cotação 

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

ITENS DE SELEÇÃO 
•Escolha múltipla 

•Ordenação 
10 a 20 8 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
• Resposta curta 
• Resposta restrita 

• Cálculo 

5 a 15 8 a 16 

 

Nos itens que envolvam cálculo o aluno terá sempre de apresentar o raciocínio efetuado e as justificações quando pedidas. 

É fornecida a cotação por item, na última página da prova. 

A prova não inclui formulário nem tabela periódica. 

 

4. Critérios 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. 

A um item não respondido ou anulado (resposta ilegível) é atribuída a cotação de zero pontos. 

Qualquer item, mesmo que a resposta apresente um resultado aparentemente certo, será penalizado, em termos de cotação se não 

forem apresentados os cálculos essenciais ou faltar a justificação, quando pedida. 

Se a resolução de um item apresentar erro exclusivamente imputável à resolução de um item anterior, será atribuída à resposta em 

causa a respetiva cotação, desde que o grau de dificuldade se mantenha. 

A falta ou a utilização incorreta das unidades das grandezas físicas e/ou químicas será penalizada. 

As justificações deverão ser sucintas e claras, pelo que serão penalizadas as respostas cuja redação conduza a dificuldades de 

interpretação. 

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 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 

Resposta curta 

Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho. 

Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, as respostas corretas são 

classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a 

classificações intermédias. 

Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que excedam o solicitado, deve ser classificada com zero pontos. 
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Resposta restrita 

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita 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. 

 

Cálculo 

Os critérios de classificação dos itens de cálculo apresentam os passos de resolução e a pontuação correspondente a cada passo. 

A classificação a atribuir à resposta a um item resulta da soma das pontuações obtidas em cada passo de resolução, tendo em conta 

as notas apresentadas no critério específico de classificação. 

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. 

Um erro de transcrição implica uma desvalorização de 1 (um) ponto na classificação a atribuir à resposta onde esse tipo de erro 

ocorra. 

 

5. Material 
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor e de lápis. 

É permitido o uso de máquinas de calcular gráficas em modo de exame. 

 

6. Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 


