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Informação - Prova de Equivalência à Frequência                                         

QUÍMICA 
 

Tipo de prova | Prática 

Prova 342 | 2022 

 

Duração | 90 min + 30 min tolerância  

Ensino Secundário  Nº de páginas  |   2 

 
1 | Introdução 
 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 

12º do Ensino Secundário da disciplina de Química, a realizar em 2022, de acordo com o previsto 

no Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida 

e do Programa e Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

 

A prova é constituída por uma componente escrita e outra prática. O presente documento dá a 

conhecer os seguintes aspetos relativos à prova prática: Objeto de avaliação; Caracterização da 

prova; Critérios de classificação; Material e Tipo e Duração da Prova. 

 

Foi elaborado um documento semelhante relativo à prova escrita. 

 

2 | Objeto de avaliação 
 

Domínios Tema / Conteúdo 

Metais e Ligas Metálicas 

Um ciclo de cobre 

A cor e a composição quantitativa de soluções com iões metálicos 

Funcionamento de um sistema tampão 

Combustíveis, Energia e 

Ambiente 

Destilação fracionada de uma mistura de três componentes 

Determinação de entalpia de neutralização da reação: 

NaOH (aq) + HCl (aq) 

Determinação da entalpia de combustão de diferentes álcoois. 

Plásticos, Vidros e Novos 

Materiais 
Síntese de um polímero 
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A prova prática permite avaliar, no âmbito dos três domínios, a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova prática de duração limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades, 

nomeadamente:  

 Capacidade para observar, experimentar e avaliar;  

 Utilização de técnicas laboratoriais adequadas;  

 Manipulação correta de material de laboratório diverso tendo em conta o 

conhecimento e a aplicação de normas de segurança;  

 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 e de conversão de unidades;  

 Produção de textos. 

 

3 | Caracterização da Prova 
 

Execução da atividade experimental …………………………………… 100 pontos 

Elaboração de relatório …………………….……….………………………… 100 pontos 

 

4 | Critérios de classificação 

 

A prova prática tem por referência a parte experimental do programa e das aprendizagens 

essenciais da disciplina de Química, que se organiza em torno dos três domínios: Metais e Ligas 

Metálicas; Combustíveis, Energia e Ambiente e Plásticos, Vidros e Novos Materiais. 

 

A classificação final da prova é expressa pela média ponderada (70%-prova escrita; 30%-prova 

prática) e arredondada às unidades das classificações obtidas nas duas componentes. 

 

5 | Material  

 

 Caneta azul ou preta, régua.  

 Máquina científica gráfica aprovada pela circular Oficio 3676/2022/DGE-DSDC-DES.  

 Não é permitido o uso de tinta corretora, lápis, caneta vermelha ou qualquer espécie de 

tabela.  

 Bata para a prova prática.  

 

6 | Duração da Prova  

 

A prova prática tem a duração de 90 min + 30 min de tolerância. 


